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TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU 
a făcut, ieri, o vizită de lucru 

în Județul Harghita
Secretarul general al partidului 
împreună cu activiști de partid 

amplasarea unui important

a analizat, la fața locului, 
și de stat, cu specialiști, 

obiectiv hidroenergetic

ORGANIZAREA EXEMPEARĂ 
A PRODUCȚIEI ȘI A MUNCII - 
o cerință mai importantă ca oricînd 

„Este necesar să se ia măsurile cele mai hotărîte 
pentru organizarea exemplară a muncii în toate 
domeniile de activitate, pentru mobilizarea resurselor 
și posibilităților existente în toate ramurile și între
prinderile, pentru valorificarea maximă a potențialului 
și superiorității economiei noastre socialiste".

NICOLAE CEAUȘESCU

în cursul zilei de sîmbătă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut 
o vizită de lucru în bazinul superior 
al riului Tirnava Mare.

Județul Harghita, pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a vizitat din nou. 
a resimțit din plin urmările binefă
cătoare ale înfăptuirii politicii parti
dului de dezvoltare economică a tu
turor zonelor țării, de repartizare te
ritorială judicioasă a forțelor de pro
ducție pe tot cuprinsul patriei. S-au 
construit aici și se construiesc puter
nice obiective industriale : s-au pe
trecut transformări înnoitoare în a- 
gricultură, în viata oamenilor. Har
ghita va cunoaște — și în acest cin
cinal — un ritm accelerat de dezvol
tare, situindu-se la cote mereu mal 
înalte pe graficul economiei națio
nale.

Acest însufletitor tablou de reali
zări constituie pentru locuitorii jude
țului — români, maghiari și de alte 
naționalități — o realitate a societății 
noastre socialiste, în care trăiesc - și 
muncesc în deplină frăție, reprezin
tă roadele și bucuriile muncii lor co
mune călăuzite de partid.

La sosirea pe aceste străvechi me
leaguri românești, secretarul general 
al partidului a fost întîmpinat de to
varășul Ludovic Fazekas. prim-secre- 
tar al Comitetului județean Harghita 
al P.C.R., și Florin Iorgulescu, pre
ședintele Consiliului National al 
Apelor.

Această nouă vizită a fost consa
crată studierii la fata locului a am
plasării unui important obiectiv hi
droenergetic pe cursul superior al Tîr- 
navei Mari, obiectiv înscris în Pro
gramul național de perspectivă pen
tru amenajarea bazinelor hidrogra
fice din Republica Socialistă Româ
nia. în amonte de comuna Zetea ur
mează să se construiască un impună
tor baraj, înalt de circa 50 m, in spa
tele căruia se vor acumula circa 
40—50 milioane mc de apă.

Complexul de lucrări de pe Tîma- 
va Mare are o importantă multiplă : 
el va pune la adăpost de inundații 
localitățile și terenurile agricole a- 
flate in aval, care au avut mult de 
suferit în timpul revărsărilor de ape 
din ultimii ani. în același timp, va 
asigura cantități îndestulătoare de 
apă potabilă și industrială pentru 
nevoile orașelor Odorheiu Secuiesc, 
Sighișoara si Cristuru Secuiesc, iri
garea a circa 10 000 ha teren. Aici 
va fi construită și o hidrocentrală cu 
o producție totală de circa 10 mili
oane kWh.

Amplasat într-una din cele mai 
pitorești regiuni muntoase ale tării, 
viitorul lac de acumulare va crea 
condiții pentru apariția în jurul lui 
a unor centre turistice de agrement 
căutate și îndrăgite de vizitatori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu primul secretar al comi
tetului județean de partid, cu specia
liștii. a cercetat de-a lungul văd 
Tirnavei Mari, pe o distantă de 10 
km, diferite variante propuse pentru 
amplasarea barajului. în dialogul cu 
factorii de răspundere, secretarul 
general al partidului a cerut ca vii
torul baraj să fie amplasat intr-unui 
din punctele unde valea este mai în
gustă. iar structura terenului oferă 
condiții pentru a se conferi construc
ției cel mai înalt grad de rezistentă 
și siguranță. In același sens s-a in
dicat ca. pe lingă folosirea optimă 
a condițiilor de teren existente, să se 
studieze atent, sub aspect geologic, 
structurile solului, să se ia toate mă
surile ca lucrările să nu diminueze 
suprafețele de teren bune pentru 
agricultură.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a discutat cu lo
calnicii, cerindu-le părerea asupra 
viitoarei lucrări hidrotehnice, care va 
deschide largi perspective de dezvol
tare întregii zone din bazinul supe
rior al Tirnavei Mari. Cetățenii au 
primit cu bucurie vestea realizării în 
anii viitori a acestei lucrări cu rol 
important în sporirea puterii ener
getice a tării. în anihilarea forței 
stihinice a apei, în sporirea recolte
lor.

Secretarul general al partidului i-a 
asigurat pe cei care vor trebui să se 
mute cu gospodăriile în aval de ba
rai că vor fi sprijiniți să-și ridice noi 
gospodării, mai trainice și mai fru
moase.

în cadrul dialogului purtat cu spe- 
otaliștii in fața machetei viito

rului complex hidrotehnic, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a insistat asupra 
necesității de a se aplica variantele 
optime, cele mai eficiente, care 
să includă și captarea afluentu- 
lui Ivo. Detaliile din machetă au 
permis, totodată, o analiză compa
rativă a eficientei variantelor prezen
tate. Soluția definitivă va avea în

vedere reducerea simțitoare a cheltu
ielilor de construcții și, totodată, 
mărirea siguranței în exploatare. Pa
ralel cu examinarea proiectelor, a 
eficientei economice, a avantajelor 
pe care le prezintă fiecare variantă, 
s-a cerut studierea în continuare și 
completarea documentației prezentate 
cu noi elemente pentru ca acestea să

ofere o bază trainică pentru realiza
rea și punerea în exploatare a între
gului sistem.

La aceste cercetări — a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — tre
buie antrenați direct geologi și alți 
specialiști, pentru a se ajunge la cele 
mai eficiente rezolvări, ținîndu-se 
seama de condițiile concrete ne care 
le oferă cursul superior al Tirnavei 
Mari.

Si cu acest prilej secretarul gene
ral al partidului a cerut să se acțio
neze cu tot spiritul gospodăresc, cu 
răspundere, pentru ca lucrarea, pre
văzută a se înfăptui în acest cincinal, 
să fie realizată în cele mai bune con
diții.

Președintele Consiliului National 
al Apelor, ceilalți specialiști pre- 
zenti l-au asigurat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că vor acționa în 
spiritul indicațiilor date pentru în
făptuirea acestui important obiectiv 
hidroenergetic, menit să contribuie la 
sporirea potențialului economic al zo
nei, al întregului "județ Harghita, 
întreaga vizită de lucru a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu s-a desfășu
rat sub semnul dragostei și recunoș
tinței fierbinți ce le nutresc oamenii 
muncii din acest județ fată de partid 
și secretarul său general, al unității 
lor de neclintit în jurul partidului, al 
hotărîrii ferme de a nu precupeți 
nici un efort pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor pe 1977, pe 
întregul cincinal, pentru înfăptuirea 
Programului de edificare socialistă 
și comunistă a patriei, adoptat de 
Congresul al XI-lea al P.C.R.

Mulțumind pentru grija ce ăe a- 
cordă dezvoltării economice si sociale 
a județului Harghita, pentru atentia 
permanentă a conducerii partidului 
și statului față de creșterea continuă 
a nivelului de trai și de civilizație a 
tuturor celor care, de veacuri, tră
iesc și muncesc împreună pe aceste 
meleaguri, români maghiari și de 
alte naționalități, tovarășul Ludovic 
Fazekas a exprimat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu profunda recu
noștință și angajamentul tuturor lo
cuitorilor județului de a munci cu 
perseverentă pentru înfăptuirea aces
tui obiectiv și a întregului program 
de înflorire a județului, prevăzut 
pentru actualul cincinal.

Comuniștii, oamenii muncii din 
întreaga țară, răspunzînd vibrantei 
chemări adresate de secretarul 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta șe
dință comună a forurilor noastre 
supreme de partid și de stat, au 
trecut cu toată hotărîrea la trans
punerea imediată în viață a indica
țiilor de o deosebită valoare princi
pială și practică pentru dezvoltarea 
economică și socială în ritm susținut 
a patriei socialiste. Ca de atîtea ori. 
și de data aceasta domeniul funda
mental în care 
sînt chemați să 
acționeze, cu pre
cădere, oamenii 
muncii este cel e- 
conomic, al pro
ducției bunurilor 
materiale. Viata a 
demonstrat că nu
mai a cti oni n 1 
strâns uniți in 
jurul partidului, 
consecvent și sus
ținut, pe toate 
planurile, pentru 
dezvoltarea și per
fectionarea forțe
lor de producție, 
pentru creșterea 
în ritm susținut a 
economiei națio
nale. a venitului 
național, putem învinge orice greutăți, 
putem asigura progresul multilateral 
și necontenit al țării.

Stă în puterea noastră, a întregu
lui nostru popor condus de partid 
să realizeze și să depășească planul 
pe acest an și pe întregul cincinal, 
să asi'gure mersul ferm înainte al în
tregii noastre societăți pe calea so
cialismului, a bunăstării și progre
sului — este crezul politic, exprimat, 
de atîtea ori. cu înflăcărare. de se
cretarul general al partidului nostru. 
Da, stă in puterea noastră ! O dove
desc faptele de eroism cotidian ale 
milioanelor de oameni ai muncii, o 
dovedesc abnegația și rodnicia cu care 
se muncește, o dovedesc forța și 
elanul creator al întregului popor, în
frățit în muncă. în lupta pentru în
făptuirea istoricelor hotărîri adoptate 
de Congresul al XI-lea al partidu
lui.

Și din nou. mai presus de toate, o 
dovedesc faptele. Au produs o pu
ternică emoție și o justificată mîn- 
drie înaltele aprecieri pe care le-a 
dat secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, rezulta
telor obținute de poporul nostru în

perioada care a trecut din acest cin
cinal. Fie că este vorba de succesele 
obținute în dezvoltarea în ritm înalt 
și modernizarea industriei, in crește
rea producției agricole. în realizarea 
planului de investiții și în sporirea 
venitului național — toate acestea 
dovedesc forța și vitalitatea, superio
ritatea economiei noastre socialiste, 
înalta conștiință cu care clasa noas
tră muncitoare, întregul popor acțio
nează pentru înfăptuirea neabătută a 
politicii partidului nostru.

Da, stă în puterea noastră să reali

Să îndeplinim cu perseverență 
si hotărire sarcinile trasate 

de secretarul general al partidului 
pentru realizarea și depășirea 

planului pe acest an

zăm și să depășim prevederile pla
nului pe acest an și pe întregul cin
cinal ! Iar numeroasele direcții de 
acțiune pentru realizarea acestui 
fundamental obiectiv patriotic pot fi 
reunite sub coordonata esențială a 
ORGANIZĂRII. „Ținînd seama de 
importanța deosebită a realizării și 
depășirii marilor obiective ale pla
nului economic pe 1977 pentru înde
plinirea întregului cincinal și accele
rarea mersului nostru înainte — sub
lima tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în recenta expunere — este necesar 
să se ia măsurile cele mai hotărîte 
pentru organizarea exemplară a 
muncii în toate domeniile de acti
vitate". Iar scopul imediat al acestei 
organizări exemplare îl constituie 
mobilizarea resurselor și posibilită
ților de depășire a planului în toate 
întreprinderile și ramurile, valorifi
carea la maximum a potențialului 
nostru productiv. Organizare, organi
zare exemplară — iată un obiectiv 
prioritar care, mai mult ca oricînd, 
trebuie să se afle înscris, zi de zi, 
pe agenda tuturor organizațiilor de 
partid și conducerilor din unitățile 
economice, să devină o preocupare

stăruitoare și atotcuprinzătoare pen
tru toate colectivele din întreprin
deri.

înfăptuim, după cum se știe, un 
cincinal al revoluției tehnico-științi- 
fice. Dar oricît de perfecționate ar 
fi mașinile și utilajele din dotare, 
oricît de avansate ar fi tehnologiile, 
ele vor putea da rezultate maxime 
pe planul creșterii producției și a e- 
ficienței acesteia numai în condițiile 
organizării superioare a întregii ac
tivități, în fiecare întreprindere. 
Buna organizare este necesară, 

absolut necesară, 
întîi și întii pentru 
folosirea eficientă 
a tuturor capaci
tăților și mijloa
celor de producție. 
Aceasta este la 
ora actuală sarci
na esențială in 
industrie. subli
niată de secreta
rul general al 
partidului și pen
tru înfăptuirea ei 
se impun măsuri 
prompte și efici
ente. Dispunem, 
așa cum s-a ară
tat, de fonduri 
fixe de peste 560 
miliarde lei și 
dacă acest poten

țial productiv, pentru care s-au 
făcut mari eforturi financiare, va 
fi integral valorificat, se vor ob
ține creșteri de producție mult 
superioare prevederilor actuale. Pen
tru aceasta trebuie să se acționeze, 
așa cum a indicat conducerea 
partidului, in direcția perfecțio
nării organizării producției și a 
muncii, asigurării și pregătirii for
ței de muncă necesare lucrului 
in trei schimburi. introducerii 
în circuitul productiv a mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor nefolosite 
prin transferarea lor operativă in 
unitățile cu dotare mai redusă sau 
în sectoare cu locuri de muncă în
guste. precum și în întreprinderile 
unde spațiile de producție sînt in
suficient ocupate. Sînt măsuri prac
tice. stabilite de conducerea partidu
lui. in a căror aplicare trebuie să se 
pornească de la avantajele pe care 
le oferă economia noastră socialistă, 
în care mijloacele de producție apar
țin întregului popor. Să acționăm, 
așadar, ca adevărați proprietari, ca
(Continuare în pag. a V-a)

In numele dragostei de țară, 
al adevăratului umanism

„Cine uită 
nu merită"

Trăim un moment de 
intensă activitate, pe toa
te fronturile revitalizării 
țării, după dezastruosul 
cutremur din 4 martie. 
Oamenii, indiferent de 
profesiune și de locurile 
de muncă în care se află, 
înțeleg să dăruiască a- 
cestei opere de nedezmin
țită noblețe — recuperarea 
imenselor pagube cauza
te avuției naționale a 
României — deplina lor 
energie și pricepere, lu- 
crînd în schimburi pre
lungite, făcînd tot ceea ce 
este omenește posibil 
pentru a depăși, cit mai 
curînd, greutățile provo
cate de o catastrofă na
turală. Nimănui nu-i este 
ușor. Și totuși, nimeni nu 
stă pe gînduri, nu-și pre
cupețește forța, talentul 
creator, pasiu
nea de a înfăp
tui imperativul 
perioadei pe 
care o par
curgem laolaltă, strîns 
uniți. Liantul indestruc
tibil al acestei unități pe 
care — în zilele grele de 
la debutul lunii martie — 
cei mai mulți corespon
denții de presă străini 
s-au grăbit s-o sublinieze 
este dragostea de țară, 
iubirea pe care o ai față 
de colectivitatea în care 
trăiești demn, muncind, 
îngrijindu-ți copiii, bucu- 
rindu-te de roadele efor
turilor depuse. Cui îi este 
ușor în asemenea clipe 
grave, de înaltă respon
sabilitate și participare ? 
Cu atît mai mare este 
oroarea provocată de acei 
avortoni politici care nu 
încetează, dimpotrivă își 
sporesc, valul de venin al 
calomniilor și denigrări
lor aruncate de la diverse 
posturi de radio pe chipul 
țării în care s-au năs
cut, al poporului nostru. 
Chiar in toamna anului 
trecut, într-o capitală 
occidentală, un cetățean 
originar din România, 
plecat acolo pentru între
girea familiei — și gă
sind. tocmai, deplina înțe
legere a autorităților 
românești — imi mărtu
risea. cu sinceritate, refe- 
rindu-se la astfel de spe
cimene : „C-au plecat, 
treaba lor, - dar ce mai

Mihai STO1AN

vor cu tara asta, de ce o 
împroașcă mereu cu no
roi ? Cum de pot să uite, 
așa de repede, că acolo au 
văzut lumina zilei, că aco
lo au trăit părinții si pă
rinții părinților lor ?“ O- 
mul care îmi punea între
barea crede în morală, 
dar uita că „banul este 
ochiul dracului" : cu ast
fel de ochi privesc aceia 
spre România...

Cu cine se asociază 
dumnealor ? Pe cine ex
primă ? în slujba căror 
cercuri se pun (căci, lim
pede, antiromânismul lor. 
drapat sub faldurile unui 
fals proromânism. a deve
nit o profesiune fără de 
care nu se știe cum ar sta 
„combatanții eterului" cu 
meseriile lor de bază). 
Iată, recent. „Europa li

beră" ține să-și 
anunțe eventua
lii ascultători 
din România că 
o pretinsă „co

munitate a românilor 
din Franța" și-ar fi a- 
sumat, cu de la sine pu
tere, intenția de a veni în 
ajutorul sinistratilor. Doar 
că acea „comunitate" nu-i 
altceva decît un grup re- 
strîns de renegați, avînd 
în frunte, nici mai mult, 
nici mai puțin, decît o 
căpetenie legionară bine
cunoscută la vremea 
altui cataclism care ne-a 
bîntuit tara. „seismul 
verde", fascist condamnat 
Ia moarte pentru crimele 
comise în timpul rebeliu
nii legionare. Și atunci, 
logic, întrebarea : de ce 
reactivarea unui legionar, 
a unor fasciști de tristă 
aducere aminte ? Fiindcă 
atunci cînd recuzita „ar
gumentelor". oricît de so
fisticate. se cam termină, 
cînd — pînă și într-o îm- 
prejurare-limită cum a 
fost cutremurul de la 4 
martie — o națiune își 
dovedește, pentru a cita 
oară, indiscutabil. UNI
TATEA. VOINȚA DE 
A-ȘI PĂSTRA CELE DO- 
BÎNDITE ÎN ANII SO
CIALISMULUI, ATAȘA
MENTUL FAȚĂ DE 
CONDUCEREA PARTI
DULUI ȘI A STATULUI.
(Continuare 
în pag. a IV-a)

Vigilenți față de 
primejdiile 
„beznei brune"

Eram un adolescent cind
— veritabila catastrofă
— fascismul a lovit 
și țara noastră. Viața 
mapamondului era brăz
dată de lungile convoaie 
spre lagărele morții 
și spre camerele de ga
zare, de popoarele azvir- 
lite pe banda rulantă a 
războiului. Lumea deve
nise o imensă măcelărie 
în care fasciști de diferite 
naționalități se întreceau 
în crime. Eram copil cind 
am fost crunt bătut de le
gionari. fără să știu pen
tru ce. Mai tîrziu. fasciștii 
horthyști l-au bătut pînă
la sînge pe un prieten al
Căci noi. copiii
săracei maha- HUSZÂR Sondor 
laie de provin-________________
cie, cunoscîn- 
du-ne reciproc limba ma
ternă. vorbeam ba româ
nește. ba ungurește. Și nu 
știam nicicînd cine și pen-
tru ce da m noi : pentru 
că sîntem luați drept ro
mâni sau pentru că se cre
de că sintem maghiari ? 
Am aflat că acei ce ne lo
veau nu erau nici ro
mâni. nici maghiari, nici 
germani ; erau pur șt 
simplu fasciști, indivizi 
monstruoși și respingători, 
pentru care rasismul, cri
ma. omuciderea în masă, 
subjugarea țărilor și po
poarelor erau singura ra
țiune de a fi. Cumplită și 
odioasă „rațiune" ! Atunci 
am învățat că cel ce e 
capabil să bată pînă la 
sînge un copil, numai 
pentru că îl bănuiește de 
altă naționalitate, este în 
stare, oricînd. să-și împi
leze și să-și asuprească 
propriul neam, să meargă 
pînă la a-și ucide și pă
rinții.

Iată pentru ce tinerețea 
noastră, trăită in euforia 
patetică a anilor de trans
formări revoluționare de 
după război, a fost atit 
de luminoasă : după chi
nuitorul coșmar al fascis
mului, iată, am cunos
cut în sfîrșit, datorită 
luptei comuniștilor, per
spectiva unui viitor ome
nesc.

Și iată unul dintre mo
tivele fundamentale ale 
faptului că sensul vieții 
noastre este în prezent 
lupta pe care o ducem 
împreună, oameni ai mun
cii români, maghiari, de 
alte naționalități. îndru
mați și luminați zi de zi 
de învățătura si idealurile 
partidului, pentru con
struirea României socia
liste și comuniste de azi 
și de miine. Și iată pen
tru ce îi învățăm și pe 
copiii noștri să lupte cu 
toată ardoarea împotriva 
a tot ce este ură si teroa
re. dispreț inuman față de 
ființa omenească, să răs

pundă necruță
tor oricărei o- 
fense aduse tă
rii și poporului 
în rîndurile că

ruia ne trăim, alături și 
frățește, viața însorită. 
Și iată de ce, în spiritul 
recentei Expuneri a se
cretarului general al 
P.C.R., considerăm că tre
buie să atragem cu toată 
vigoarea atentia asupra 
pericolului pe care îl re
prezintă pentru viitorul 
umanității recrudescența 
fascismului și revanșis- 
mului. favorizată de unele 
cercuri reacționare din 
Occident. Să nu uităm nici 
o clipă că fascism în
seamnă moartea culturii, 
înseamnă moartea uma
nismului și a omului pur 
și simplu !

La toate acestea reflec
tam recent, avind în față 
două tipuri de reacții re
feritoare la recentul seism 
din țara noastră.

Prietenul la nevoie se 
cunoaște — spune po
porul. exprimînd rodul u- 
nei milenare experiențe. 
Și. într-adevăr. am simțit 
toată căldura solidarității 
umane în zilele cind a- 
titea popoare și atîția oa
meni simpli de pe toate 
meridianele ne-au întins 
o mînă prietenească de a- 
jutor. Acest sprijin l-am 
simtit închegat din grija
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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CULTIVAREA PATRIOTISMULUI
IMPLICĂ RIPOSTĂ FIRMĂ, REPLICĂ OFENSIVĂ 

DETRACTORILOR TĂRII Șl POPORULUI
Conferința pentru dare de seamă și 

alegeri a Comitetului de partid al 
sectorului 1 din Capitală — reunind 
delegați ai organizațiilor de partid 
din întreprinderi, ministere, instituții 
științifice și de cultură, institute de 
cercetări și proiectări, uniuni de 
creație si școli, redacții ale unor zia
re și reviste — s-a desfășurat, ieri, 
sub semnul hotăririi ferme a comu
niștilor. a tuturor oamenilor muncii 
din sector de a face totul pentru 
înfăptuirea neabătută a obiectivelor 
dezvoltării social-economice stabilite 
de Congresul al XI-lea, pentru tra
ducerea în viață a Programului parti
dului și înflorirea multilaterală a 
patriei.

în mod firesc, conferința a situat 
pe primul plan al dezbaterilor sar
cinile ce decurg pentru organizațiile 
de partid din Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la recenta ședință 
comună a Comitetului Central al 
partidului, a Marii Adunări Naționa
le și a Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale, ca și din 
hotărârea adoptată cu acest prilej. 
Ideile cuprinse în acest document 
programatic au constituit, efectiv, 
liniile de forță ale întregii des
fășurări a conferinței. Din darea de 
seamă prezentată de primul secre
tar al comitetului de sector, tovară
șul D. Gheorghișan. ca și din cuvân
tul vorbitorilor — între care ing. Ion 
Geambașu, director general al Cen
tralei industriale de echipament e- 
lectric și automatizări, Ion Cheșa, 
ministru adjunct, secretarul comite
tului de partid din Ministerul Apro
vizionării Tehnico-Materiale și Con
trolului Gospodăririi Fondurilor Fixe, 
Serghie Peteuleț, prim-vicepreședinite 
al comitetului executiv al consiliului 
popular al sectorului — s-a contu
rat imaginea activității intehse des
fășurate de oamenii 
sector, în frunte cu 
pentru normalizarea întregii Vieți 
economico-sociale : se desfășoară 
din plin activitatea de reparare a 
numeroaselor imobile deteriora
te. au început lucrările pregătitoare 
pentru noile construcții în zonele 
centrale ale orașului, aflate pe teri
toriul sectorului; lucrează, la întrea
ga capacitate. întreprinderile care au 
suferit avarii; au fost recuperate 
pierderile înregistrate ; mai mult. în 
luna martie a fost realizată peste 
plan o producție globală in valoare 
de 26 milioane lei și de 6 milioane 
lei valută la export. în felul acesta, 
angajamentul anual al sectorului va 
fi nu numai îndeplinit, ci chiar de
pășit.

în acest context a fost subliniată 
— între alții, de tovarășul Costică 
Roșu, secretarul comitetului de partid 
din Institutul de inginerie tehnologi
că și proiectare pentru industria 
chimică — necesitatea unei mai bune 
concentrări a forțelor de specialitate 
la realizarea marelui volum de in
vestiții. pentru realizarea înainte de 
termen a obiectivelor industriale și 
a construcțiilor de locuințe planifica
te și suplimentate. Și alți vorbitori 
s-au ocupat de aceste probleme, in- 
sistînd asupra sarcinilor specifice ale 
organizațiilor de partid din institu
tele de proiectări, ale muncii politi
co-educative pe șantiere etc.

Din aria vastă a problemelor abor
date, ne vom opri. în însemnările 
de față, asupra unor aspecte legate 
de educația patriotică, de cultivarea 
spiritului de fermitate comunistă, a

muncii din 
comuniștii!,

vremea
Ieri In țară s Vremea s-a Încălzit in 

cea mal mare parte a tării. Cerul a fost 
variabil în sud-estul țării și mai mult 
acoperit în rest. Au căzut ploi tempo
rare în Banat, Crișana, Maramureș, 
Transilvania, Oltenia, centrul Moldovei 
șl cu caracter local In jumătatea de 
vest a Munteniei șl în nordul Moldovei, 
în munții Rodnei a nins. Vîntul a su
flat slab pînă la potrivit, cu intensifi
cări locale. Temperatura aerului, 
la ora 14, era cuprinsă intre 3 gra
de la Huedin șl 21 de grade la 
Brăila. în cursul dimineții s-a pro
dus ceață Izolat In Dobrogea, Mol

TIMP BUN.
RITM ÎNALT DE

ORGANIZARE BUNA,
LUCRU LA tNSĂMÎNȚĂRI

Pe primul plan - semănatul florii-soarelui
și sfeclei de zahăr, plantarea cartofilor

Sîntem la sfîrșitul unei săptămîni de muncă rod
nică în agricultură, care marchează însămințarea, a- 
proape în totalitate, a culturilor din prima epocă. Au 
mai rămas de semănat suprafețe mici, îndeosebi cu 
sfeclă de zahăr, cartofi și legume, în unele județe 
din Transilvania și nordul țării. Este necesar ca 
toate aceste culturi să fie însămînțate integral in 
cîteva zile. Vremea este bună și. tocmai de aceea, este 
bine ca astăzi, duminică, să se lucreze din plin pe 
ogoare, cu cit mai multe forțe mecanice și umane, 
pentru a se recupera din întîrzierile la semănat.

în săptămîna care urmează trebuie încheiată însă- 
mintarea florii-soarelui. în toate zonele unde se 
cultivă această plantă, după cum rezultă din datele 
furnizate de Institutul de meteorologie, temperatura 
solului permite efectuarea semănatului fără nici o 
reținere. întrucît în toate unitățile agricole au fost

PRAHOVA. Pe ogoarele Prahovei, 
pe 'lingă alte lucrări urgente de 
sezon, semănatul florii-soarelui con
centrează efortul mecanizatorilor și 
al țăranilor cooperatori. Pină în pre
zent, din cele 4 500 de hectare s-a 
însămânțat jumătate din suprafață, 
ceea ce nu poate mulțumi. „Evident, 
ne spune inginerul Aurel Furfurică, 
directorul direcției agricole județene, 
pe lingă asigurarea unei ireproșabile 
calități a lucrărilor, se cere accele
rată viteza de lucru. Și în acest sens 
am luat măsuri. Numai de buna or
ganizare și folosirea la maximum a 
mijloacelor mecanice, forței de mun- 
:ă, de prezența activă a specialiștilor 
in cimp depinde acum totul".

Pe tarlalele cooperativei agricole 
lin Inotești, pe unde am trecut, sint 
iemn* d« relevat eforturile pentru 

combativității revoluționare a mem
brilor de partid, a tuturor oamenilor 
mupcii — aspecte care au ocupat un 
loc important în tematica discuțiilor. 
Vorbitori ca Dorel Mustetea. prim- 
șecretar al comitetului U.T.C. al 
sectorului, general Mircea Mocanu, 
Maria Corbu. secretara organizației 
de bază de la Liceul de informatică. 
Doina Ardare. secretara organizației 
de bază de la întreprinderea' „Metal- 
importexport". Ion Linca, secretarul 
Comitetului de partid din comuna 
Otopeni. s-au referit pe larg la mo
dalitățile folosite de organizațiile res
pective pentru cultivarea patriotis
mului. ca trăsătură esențială a pre-

in organizațiile de partid 
din sectoarele Capitalei

gătirii politico-ideologice a tuturor 
angajaților, a tinerilor — elevi, ute- 
ciști, militari — a oamenilor muncii 
de toate categoriile. Pornind de la 
adevărul că forma cea mai concretă 
de manifestare a patriotismului o 
constituie dezvoltarea răspunderii co-' 
muniste față de muncă, a spiritului 
de ordine și disciplină muncitorească, 
vorbitorii au accentuat asupra cerin
ței ca organele și organizațiile de 
partid să acorde o și mai mare aten
ție mobilizării împotriva atitudinilor 
retrograde, a oricăror influențe sau 
manifestări ale concepțiilor străine.

Dragostea de tară, patriotismul so
cialist se exprimă si prin activitatea 
depusă de comuniști pentru întări
rea continuă a unității oamenilor 
muncii de toate naționalitățile în con
struirea noii societăți — au subli
niat, la rândul lor, tovarășii Ilie Da
vid. membru de partid din ilegali
tate, secretar al unei organizații de 
partid de cartier, precum si alti vor
bitori. Cot la cot, în deplină unitate 
și frăție, membrii societății noastre 
muncesc neabătut pentru progresul 
și proșperitatea patriei comune — 
România socialistă.

în acest cadru, tovarășa Silvia 
Popovici. artistă la Teatrul Național, 
a relevat înaltele îndatoriri ce revin 
oamenilor de artă, literaților. sluji
torilor scenei în cultivarea calităților 
morale ale membrilor societății noas
tre, ale unor sentimente de profund 
patriotism. Asemenea îndatoriri se 
impun cu atit mai mult cu cît în țara 
noastră creatorii de artă și cultură 
dispun de un teren din cele mai fer
tile de a se împlini, de a-și valori
fica talentele și aptitudinile, de a-și 
afirma pe deplin personalitatea. De 
aceea, fiecare creație trebuie să se 
înscrie ca un act de reală valoare 
modelatoare.

în desfășurarea conferinței s-a sub
liniat cu putere că stimularea și cul
tivarea patriotismului nu se pot con
cepe festivist sau abstract-idilic. în 
sensul unor predici de amvon, ci im
plică demascarea fermă a oricăror 
tentative de atac, de calomniere și 
denigrare a orinduirii noastre, ripos
ta viguroasă și necruțătoare, ofensiva

dova și local în Transilvania. In Bucu
rești : Vremea s-a încălzit, cerul a fost 
variabil. Vîntul a suflat in general slab. 
Temperatura maximă a fost de 20 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 4, 
5 și 6 aprilie. In țară : Vreme relativ 
caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări 
mai accentuate în Crișana, Maramureș, 
Transilvania și nordul Moldovei, unde 
vor cădea ploi care vor avea șl carac
ter de aversă. In rest, ploi Izolate. 
Vint slab pînă la potrivit. Local, di
mineața, se va produce ceață. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
zero și 10 grade, iar maximele între 10 
și 20 grade, local mai ridicate In sud. 
In București : Vreme relativ caldă, 
cu cerul variabil. Ploaie de scurtă du
rată. Dimineața, ceață slabă. Tempera
tura tn ușoară creștere.

pregătite mijloace mecanice care să permită însă- 
mințarea florii-soarelui în cel mult 4—5 zile bune 
de lucru, esențial este să se asigure o temeinică or
ganizare a muncii, folosirea din plin a tuturor Uti- 

. lajelor din zori și pînă seara. Tot în săptămîna vii
toare, este necesar să se facă pregătirea patului 
germinativ pentru porumb, astfel incit însămințarea 
acestei culturi să poată începe îndată ce în sol se 
realizează temperatura optimă: 8—10 
dință de creștere.

Ne aflăm deci într-o perioadă de 
niei agricole de primăvară și. tocmai 
de datoria organizațiilor de partid, a 
lor locale să acționeze energic pentru 
turor forțelor și mijloacelor de la sate, pentru buna 
organizare a muncii, astfel ca însămințările și cele
lalte lucrări de sezon să se realizeze repede și bine.

grăbirea semănatului. Inginerul-șef 
Paul Rădulescu, pe care l-am găsit 
pe ogor, ne-a vorbit despre inițiativa 
mecanizatorilor care montaseră pe se
mănători dispozitive de fertilizat cu 
îngrăsămînt chimic, executînd astfel 
concomitent două lucrări. „Avantaje
le sînt evidente, ne spune inginerul. 
Cu utilajele pe care le avem, în timp 
record de trei zile putem încheia în- 
sămîntarea celor 100 de hectare pre
văzute cu cultura florii-soarelui". 
Același spirit de inițiativă l-am întîl
nit și la C.A.P. Parepa și la Tomșani. 
unde se lucrează de la 6 dimineață 
și pină seara tîrziu și unde, de ase
menea, concomitent se realizează se
mănatul și fertilizatul. La cooperativa 
agricolă Colceag, prin folosirea cu 
înalt randament a discurilor și semă
nătorilor. in numai două zile se in- 

dată oricăror detractori ai tării și 
poporului. Ca o amplă „cutie de 
rezonanță" a gîndurilor si sentimen
telor tuturor oamenilor muncii, 
tuturor cetățenilor țării, conferința 
s-a făcut ecoul puternicului oprobriu 
prin care opinia noastră publică bla
mează și veștejește actele odioase ale 
acelor elemente care se pun în sti
pendie dușmanilor țării, care se vind 
cercurilor neofasciste pentru un pumn 
de arginți.

Aducînd în discuție, în acest con
text, sarcinile ce revin scriitorilor, 
minuitorilor condeiului, tovarășul Ion 
Hobana, secretar al comitetului de 
partid de la Uniunea scriitorilor, a 

subliniat : „Nod nu uităm că princi
pala noastră sarcină rămine aceea de 
a crea condițiile necesare concentrării 
tuturor forțelor scriitoricești asupra 
îndatoririi de a reflecta mai amplu 
și mai pătrunzător grandiosul efoft 
al poporului nostru, care, sub condu
cerea partidului, a înnoit profund și 
definitiv destinul acestei țări. Este o 
realitate pe care nu pot și nu vor să 
o înțeleagă anumite cercuri reacțio
nare din Occident, inundînd paginile 
unor ziare și emisiunile unor posturi 
de radio cu neadevăruri și ca
lomnii la adresa a tot ceea ce se în
făptuiește astăzi in România. Recru- 
tindu-și colaboratorii dintre cei care 
și-au trădat patria din ostilitate fată 
de socialism sau in căutarea unui pa
radis iluzoriu, aceste oficine nu se 
dau în lături nici de la acțiuni pro
vocatoare. împreună cu toți oamenii 
cinstiți din țara noastră, scriitorii 
resping și vor respinge cu vehemență 
orice ofensă adusă patriei, se vor 
mobiliza împotriva tendinței de reac- 
tivizare a elementelor neofasciste".

Sușținînd aceste idei, un șir de alți 
vorbitori — intre care Lucian Ștefă- 
nescu. președintele consiliului sin
dicatelor din sector — au înfierat ac
tivitatea ostilă țării noastre și po
porului român, dusă de postul de ra

...Strada Zețarilor, bloc 9. scara 2, 
ap. 42. Discutăm cu membrii fami
liei Muclea (în fotografie), soțul 
lucrător la I.C.M. 4, soția casnică : 
„Pînă acum trei săptămîni, locuiam 
pe strada Polizii nr. 4. Sîntem foarte 
fericiți că. imediat după cutremur, 
partidul și statul au avut grijă de 
noi și ne-au dat casă. Un aparta-

grade, cu ten-
vîrf a campa- 
de aceea, este 

comandamente- 
mobilizarea tu- 

sămințaseră 100 de hectare. O activi
tate intensă și pe ogoarele coopera
tivelor agricole din zona Mizilului. 
Inginerul Vasile Baicu, președintele 
consiliului intercoopera.tist. ne arăta 
că atit la Gura Vadului, Conduratu, 
Baba Ana și în celelalte unități lu
crările sint pe terminate. Acest ritm 
accelerat asigură, după cum ne-am 
convins la fața locului, ca în 2—3 
zile și în Prahova floarea-soarelui să 
fie însămîntată pe întreaga suprafață.

BOTOȘANI. Pină sîmbătă. coope
rativele agricole din județul Boto
șani au însămînțat 58 la sută din su
prafața de 61 200 ha prevăzută cu 
culturi din epoca întîi. S-a încheiat 
semănatul plantelor medicinale și de 
nutreț, al legumelor, inului pentru 
ulei și fuior, cartofilor de vară și a 
sfeclei de zahăr. Dacă mai adău- 

dio autointitulat „Europa liberă", care 
s-a dedat la odioasa provocare de a-și 
propulsa pe unul dintre stipendiați. 
legionar notoriu. în postura de „spri
jinitor" al sinistraților din România. 
Este un act josnic, care demască și 
mai bine cine sint și ce urmăresc co
laboratorii acestei oficine — au sub
liniat vorbitorii, exprimlndu-și indig
narea față de asemenea practici, cu 
desăvîrșire contrare și opuse cerințe
lor destinderii, înțelegerii și colabo
rării între popoare.

„Noi nu avem nevoie de ajutorul 
transfugilor, al trădătorilor de patrie. 
Stă în puterea noastră să muncim în 
așa fel ca industria, ca întreaga viață 
economică și socială să depășească cu 
bine grelele Încercări prin care am 
trecut — au afirmat, în numele tu
turor comuniștilor și oamenilor mun
cii din sector, vorbitori ca Ștefan Tal, 
secretarul comitetului de partid de Ia 
întreprinderea de construcții speciale, 
instalații, montaj (I.C.S.I.M.) și alții. 
Noi știm să muncim cu brațele și cu 
mintea, știm să fim oameni adevă- 
rați, să înfăptuim ceea ce ne-am pro
pus".

în încheierea dezbaterilor, tovară
șul Costică Chițimia, secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., a insistat în mod deosebit a- 
supra cerinței ca organizațiile de par
tid să acționeze cu insistentă în di
recția formării omului nou, a unul 
om cu o temeinică cultură marxist- 
leninistă, profund cunoscător al ideo
logiei partidului, luptător consecvent 
pentru înfăptuirea politicii sale. Tot
odată — a subliniat vorbitorul — or
ganele și organizațiile de partid sint 
chemate să ia o poziție fermă, de 
demascare și condamnare a oricăror 
calomnii la adresa orânduirii noastre 
socialiste și, in același timp, să-și 
intensifice activitatea educativă pen
tru combaterea oricăror forme și me
tode de dezinformare, de inducere în 
eroare și otrăvire a conștiințelor folo
site de oficinele propagandei imperia
liste. neofasciste, fată de orice mani
festări ale ideologiei burgheze.

Ridicarea la un nivel superior a 
întregii activități politico-ideologice 
și cultural-educative, concomitent cu 
eforturile pentru perfecționarea sti
lului și metodelor muncii de partid, 
pentru exercitarea unui control ferm 
și exigent al îndeplinirii tuturor sar
cinilor reprezintă, neîndoielnic, con
diții de bază pentru întărirea rolului 
conducător al partidului în toate sec
toarele de 
muncă.

activitate, la fiecare loc de

Maria BABOIAN

Adrese ale omeniei
vedeti și 
din trei

rnent spațios, după cum 
dumneavoastră, compus 
camere".

...în același bloc, dar pe scara 1, 
la etajul III. apartamentul 12. 
le-am întîlnit. abia venite de la 
scoală, pe cele două fete ale mun
citorului Gheorghe Zamfir — An
gela și Marinela. Angela, ele
vă în clasa a VIII-a Ia Școala 

Hi

Oi®

găm că floarea-soarelui va putea 
fi încorporată în sol începînd abia 
din săptămîna viitoare, odată cu 
creșterea temperaturii din patul ger
minativ, se poate spune că. pe an
samblu. însămințările s-au făcut in
tr-un ritm alert. Spunem pe ansam
blu, fiindcă, așa-cum ne-am convins 
în cursul unui raid, din cauza unor 
deficiente în organizarea muncii, nu 
peste tot s-au realizat vitezele zilnice 
planificate.

Printre cooperativele care au avut 
cele mai mari suprafețe de semănat 
cu sfeclă de zahăr și care au termi
nat lucrarea sint și cele din Havirna, 
Cotusca, Hudești, Rădăuți Prut. Do- 
birceni, Vlăsinești și altele. în legă
tură cu modul cum au muncit meca
nizatorii, cooperatorii și specialiștii 
ne-a vorbit tovarășul Agavriloaici 
Ștefan, primarul comunei Cotușca : 
„în comună avem 4 unități coopera
tiste, care cultivă la un loc 430 ha sfe
clă de zahăr; organizarea muncii este, 
de aceea, o problemă cheie. în reali
zarea întocmai a graficului de lucrări 
stabilit de comandamentul comunal 
am contat, in primul rind. pe disci
plina mecanizatorilor, din care foar
te mulți sînt membri de partid, pe 
spiritul lor de responsabilitate. în 
fiecare zi. la ora 5, tractoarele, ali
mentate și verificate de eu 
sint deja plecate din secțiile 
canizare pe cîmp. la lucru, 
cuvinte de laudă pot spune 
acești oameni minunați. Și în primul 
rind despre cei de la secțiile din 
Crasnaleuca si Cotușca. eonduse de 
comuniștii Victor Covit si Toader 
Tiron. în ce privește calitatea lucră-

seara, 
de me- 
Numai 
despre

ZIMNICEA și ROȘIORI
orașe ale... constructorilor

După cum se știe, orașele 
Teleorman, au 
perioada ce a 
ținute pentru 
tastrofei.

Iată cîteva 
orașe-șantiere.

suferit grave 
urmat s-a acționat 
a șterge, cit mai

secvențe surprinse

Zimnicea au apărut „16 cartiere 
Așa sint numite punctele în 
au fost montate noile barăci

La 
noi", 
care 
pentru a asigura adăpost temporar 
familiilor sinistrate. Altele 6e află 
pe platformele de montare.

• Ieri, 2 aprilie, a început recep
tionarea primului bloc dat în folo
sință la Zimnicea. Constructor — 
I.J.C.M. Teleorman. Beneficiar — 
populația orașului. O declarație a 
primarului: „Pînă Ia sfîrșitul tri
mestrului urmează să mai primim 2 
blocuri cu 40 de apartamente și un 
mare complex comercial".

• Pe bulevardul „Eroilor" — ar
tera principală a orașului, care a 
fost aproape complet distrusă — 
semnul de începere a primăverii l-au 
dat excavatoarele constructorilor din 
cele 7 județe, sosiți în ajutor (Neamț, 
Sibiu, Gorj, Ialomița. Dîmbovița. Vil- 
cea, Caraș-Severin), care au început 
bătălia pentru construirea adevărate
lor case. Timpul nu așteaptă. Pentru 
că iată ce spun cifrele : pînă la sfîr
șitul anului trebuie să fie construite 
nu mai puțin de 2 000 de aparta
mente. Pînă la sfîrșitul celuilalt an — 
4 000. Pină la sfîrșitul lui 1980 — circa 
6 000.

• De la 1 aprilie a intrat în prima 
linie a „frontului reconstrucției" și o 
unitate militară. Efectiv — 1 000 de 
soldați. în prima etapă, militarii vor 
desfășura o activitate comună cu con
structorii din celelalte județe. Apoi 
vor prelua construcția principalelor 
obiective sociale — școli, casă de cul
tură, spital.

• Pe străzile orașului — unde ma
gazinele au fost distruse — au apărut 
chioșcuri, tonete, rulote. 8 automa- 
gazine, trimise din diferite județe ale 
țării, alcătuiesc un veritabil „magazin 
universal". De pildă, automagazinul 
cu simbolul Gj (Gorj) desface confec
ții ; cel cu simbolul SM (Satu Mare) 
— încălțăminte : cel AG (Argeș) — 
produse alimentare etc.

• Vineri, 1 aprilie, în curtea liceu
lui real-umanist a avut loc un spec-

134 de peste drum, ne 
pare rău că ne-am 
colegii noștri de Ia

generală nr. 
spune: „Ne 
despărțit de .............
Școala nr. 15. dar și la noua scoală 
ne simțim minunat ; la venire am 
găsit pe pupitrul băncilor cărti și 
caiete noi. am fost înconjurate cu 
toata dragostea și atenția".

Foto : S. Cristian

de bine 
semănatul

ne-am 
florii-

coope-în unele 
județul Botoșani

rilor. aș vrea să menționez că ingi
nerii șefi de la cele două cooperative
— Ștefan Nicolae și Buzea Emil — 
s-au aflat permanent în mijlocul me
canizatorilor. urmărind respectarea 
tehnologiilor de lucru, în special asi
gurarea densității și a adâncimii de 
însămințare. La fel 
pregătit și pentru 
soarelui.

Cu toate acestea, 
rative agricole din _____ __
lucrările sînt intîrziate, ceea ce con
trastează cu situația de ansamblu. 
La Bucecea, de pildă, semănătorile au 
pornit spre cimp in ziua raidului abia 
la ora 7. Mecanicul de întreținere de 
aici, Tanta Ion. a încercat o justi
ficare cu totul neîntemeiată : „Am 
gresat. am verificat mașinile". La 
altă secție de mecanizare, cea din 
Cuoorani. deși nu era încă ora 5 
după amiază, o parte din tractoare 
au și inceput să se retragă de pe 
cimp. Șeful de secție. Diimitras Vlad, 
găsise explicația în faptul că se ter
minase pregătirea terenului pe o 
tarla, iar la o altă parcelă lucrarea
— susținea el — era bine să înceapă 
a doua zi dimineața. în acest sens, 
așa cum a indicat biroul județean 
de partid, preocuparea de bază in a- 
ceste zile a specialiștilor din unități
le agricole trebuie să fie bunul mers 
al lucrărilor, să nu se tină ședințe, să 
nu se piardă timpul cu alte probleme.

în județul Botoșani 
cient teren pregătit 
tul florii-soarelui cu 
aceea, factorii de 
unitățile agricole, 
locale trebuie să asigure o cît mai ri
guroasă organizare a muncii, înde
plinirea exemplară a programelor 
zilnice de lucru.

există sufi- 
pentru semăna- 
toate forțele. De 
răspundere din 
comandamentele

Raid-anchetd realizat de
C. CAPRARU
E. NAZARIE
corespondenții „Scânteii"

Zimnicea și Roșiori de Vede, din județul 
avarii în timpul cutremurului. în toatăîn timpul cutremurului. în toată 

energic, tenace, cu eforturi sus- 
repede cu putință, urmele ca- 

în aceste zile in cele două 

tacol inedit : corul „Madrigal" a cintat 
pentru elevii orașului.

★
• Ieri, constructorii din Argeș au 

săpat fundațiile la primele blocuri 
la Roșiori de Vede. Trustul de 
construcții Argeș s-a angajat să 
înalțe în acest oraș 600 de apar
tamente. Dintre acestea 300 vor 
fi gata pînă la sfîrșitul anului. 
„Acesta este angajamentul nostru — 
ne spune maistrul Andrei Dumitru 
— și îl vom îndeplini întocmai". Alte 
șantiere ale reconstrucției apar zilnic. 
Consiliul popular a avizat favorabil

iar cu sănătatea o ducem 
din ce în ce mai bine"

Vești de la sinistrații aflați în stațiunile de odihnă 
și tratament

de pe 
sindi- 
două 

ne-au

Zilele trecute, am primit o ilustra
tă din Timiș : „Din stațiunea unde 
încercăm să ne refacem sănătatea 
pentru a putea reîncepe munca cu 
noi forțe, vă transmitem salutări".. 
Semnează : familia Mâțulescu.

Cu o zi înainte de plecarea în sta
țiunea de odihnă amintită, i-am cu
noscut pe Dan și Steliana Mâțulescu 
la ei acasă. Mai bine zis. la noul lor 
domiciliu, din strada Codrii Neam
țului. blocul 2. apartamentul 32. Do
miciliul vechi — fostul bloc Wilson. 
Ambii — asistenți medicali la Spita
lul C.F.R. nr. 2. oameni care, deși 
ei înșiși puternic afectați, zile și 
nopți în șir. n-au cunoscut odihna, 
contribuind alături de întreg corpul 
medical, la îngrijirea răniților, 
urma cutremurului. Comitetul 
catului din spital le-a oferit 
bilete gratuite și. telefonic, 
anunțat că ău fost cazați in cel mai 
nou și mai confortabil hotel din Ti
miș unde se bucură de toate condi
țiile pentru a-și îngriji sănătatea.

...Familia inginerului Cezar Iones- 
cu a locuit în blocul prăbușit de pe 
strada Tudor Arghezi. Ieri s-au , în
tors de la Sinaia, unde au beneficiat 
de bilete gratuite de odihnă. în mo
mentul de față, Nicolae Stanciu. an
gajat la I.P.R.S. Băneasa. fost loca
tar al blocului Nestor, se âflă'Tă 
Tușnad, unde este înconjurat cu jnul- 
tă atenție pentru a-și recăpăta opti
mismul și puterea de muncă, atit de 
afectate de momentele dramatice pe 
care le-a trăit.

Tovarășa Natalia Stănculet. lucră
tor în comisia pentru activitatea bal- 
neoclimatică din cadrul U.G.S.R., ne 
informează că și alte persoane sinis
trate — Doina Violeta Georgescu, an
gajată a Institutului de cercetări și 
proiectări pentru petrol și gaze, scă
pată cu viată din blocul din strada 
Popa Rusu 11. familia Monica 
gorescu. angajată 
calcul, sinistrată 
tuturor bunurilor 
din strada Galați 
Să plece la Timiș, 
ză, întrucit au și primit biletele gra
tuite. Sint in curs de perfectare for
mele de trimitere la odihnă, cu bi
lete primite de la sindicat și pentru 
alte persoane sinistrate care, conform 
hotăririi Comitetului Politic Executiv

Gri- 
a Institutului de 
în urma pierderii 
aflate în imobilul 
33 — se pregătesc 
în zilele ce urmea-

Asigurările de stat
în sprijinul refacerii• • •

O formă importantă prin care sta
tul vine în sprijinul celor care au 
avut de suferit, de pe urma seismu
lui o reprezintă despăgubirile pe 
care le acordă Administrația Asigu
rărilor de Stat pentru imobile și bu
nuri avariate sau distruse. Acționind 
în spiritul hotărârilor Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., uni
tățile ADAS din Capitală și din ce
lelalte localități afectate desfășoară 
în prezent o largă acțiune de consta
tare a pagubelor produse, de stabilire 
a despăgubirilor de care beneficiază 
cei asigurați, ajutînd astfel pe cetă
țeni la refacerea caselor și la reîn
tregirea dotării gospodărești cu bu
nuri personale. Cum se desfășoară 
această acțiune în București ?

...Strada Ion Bibescu nr. 9 din Ca
pitală. La înștiințarea proprietarului 
imobilului, reprezentanții ADAS-ului 
sosesc la fața locului pentru a în
tocmi actele de constatare. Echipa 
cercetează cu amănunțime fiecare ca
meră în parte, fiecare perete, plafoa
nele, podul, acoperișul, coșurile. Se 
stabilesc cu exactitate toate avariile 
produse, toate lucrările ce trebuie 
făcute pentru repararea locuinței, 
pentru readucerea ei la funcționali
tatea inițială. Proprietarul imobilului, 
fiind asigurat facultativ Ia ADAS și 
pentru bunurile din gospodărie, pre
zintă echipei toate acele accesorii 
casnice care s-au spart sau deterio
rat în timpul cutremurului (aparatul 
de radio, televizorul, vesela, o parte 
din mobilier, lustrele ș.a.) și pentru 
care va fi, de asemenea, despăgubit, 
conform normelor de asigurare.

De la Ministerul Sănâfatii
luate deCa urmare a măsurilor 

autorități și a sprijinului activ dat 
de populație în d-omeniul prevenirii 
îmbolnăvirilor și asigurării sănătății 
publice in Capitală, ca și în întreaga 
țară, starea de igienă și situația epi- 
demiologică se mențin bune în con
tinuare.

Controlul zilnic al apei, ca și al 
condițiilor de distribuire arată că apa 
potabilă poate fi consumată fără nici 
o restricție. Se exercită in continuare 
acțiunile de control asupra alimente
lor date in consum 
nalității unităților i 
blică si colective, 
nătății elevilor și 
nice din școli, se 
zarea planificată a tuturor măsurilor 
de salubritate a localităților.

Ținind cont de apropierea sezonu
lui călduros, populația este sfătuită 

i si asupra funcțio- 
de alimentație pu- 
supravegherea să- 
a condițiilor igie- 
urmărește reali-

construirea a 10 locuințe în asociere 
— cu parter și două etaje. 2 barăci 
venite de la Piatra Neamț au devenit 
„sedii" ale organizațiilor comerciale.

• Toate scrisorile adresate consi
liului popular sînt citite în aceste 
zile direct de către primar. Asistăm 
la o asemenea operație. Pensionara 
Justina Șerbănescu solicită o canti
tate de materiale din cele recuperate 
pentru efectuarea unor reparații. Nu 
e timp de birocrație. Un angajat al 
primăriei este trimis imediat cu ma
terialele la adresa respectivă.

• în perioada de după cutremur tn 
acest oraș s-au născut 110 copii. 
„Este un record în orașul nostru și 
ne bucurăm că toți trăiesc" — ne 
spune Virgil Sotirescu, directorul 
spitalului zonal Roșiori.

Constantin PRIESCU

concediu de odihnă de

în Sanatoriul de boli 
internați și îngrijiți si- 

puternice

la 
că 
in 
cu

este 
pu
ma!

Pe

al C.C. al P.C.R. din 9 martie, bene
ficiază de un
10 zile.

La Predeal, 
nervoase sînt 
nistrați care au suferit 
traumatisme psihice : Maria Vasiliu, 
activistă sindicală. Elena Măgureanu, 
operatoare la calculator. Dumitra Ni
colae, muncitoare la „Tricodava", 
Ileana Petraș, scoasă de sub dărâmă
turile unei foste clădiri din Craiova. 
Augustin Alexandru Marchiș. pictor, 
familia Zamfir, familia Iov, Mihail 
Rusănescu și alții. Medicul principal 
psihiatru Tudor Giurgiuca, de 
acest sanatoriu, ne încredințează 
toți sinistrații, aflați ca pacienți, 
această unitate, sint înconjurați 
cea mai mare grijă de către perso
nalul medical și de îngrijire. Nu 
precupețit nici un efont care ar 
tea contribui la vindecarea cît 
grabnică a acestor oameni, 
lingă tratamentul medicamentos de 
care au nevoie și pe care-1 apli
căm cu rigurozitate și-i urmărim 
îndeaproape eficiența, ne străduim 
să creăm acestor pacienți o atmo
sferă de liniște și calm, un clinlat 
de caldă înțelegere și omenie. „în 
prezent, putem afirma — ne spune 
interlocutorul — că, în urma îngri
jirilor primite, starea sănătății lor 
este mult îmbunătățită. Unii au .pu
tut părăsi--patul pentru a participa, 
deunăzi, la o serată muzical-literară, 
la o scurtă excursie în decorul toni
fiant din împrejurimi".

în curîndi, datorită efortului ma
terial făcut de stat pentru 
tuturor condițiilor materiale 
îngrijirii sănătății acestor 
devotamentului cu care sint 
rați din toate părțile, ei își 
tea relua activitatea, se vor 
reîntoarce la noile lor case primite 
de la stat. Alți pacienți, aflati încă 
în spitalele din Capitală și din alte 
localități calamitate sint așteptați la 
Predeal pentru a-și petrece conva
lescența în acest modern sanatoriu. 
Și celelalte stațiuni de odihnă și tra
tament din țară sînt pregătite să pri
mească. după cele mai bune tradi
ții ale ospitalității, pe 
fost atit de greu loviți

crearea 
necesare 
oameni, 
înconju- 
vor pu- 

putea

cei care au 
de cutremur.

Rodica ȘERBAN

— Pentru a face față solicitărilor 
numeroase din aceste zile din partea 
cetățenilor — ne spune directorul 
sucursalei ADAS a municipiului 
București, tovarășul Emil Anghelescu 
— am concentrat la acțiunile de ve'« 
rificare în teren toți lucrătorii din 
aparatul sucursalei, cărora li s-au 
adăugat peste 100 de oameni sosiți 
de la sucursalele ADAS din provin
cie. De asemenea, echipele noastre 
sînt ajutate de specialiști în construc
ții. ingineri și alți lucrători din în
treprinderile și instituțiile Capitalei 
repartizați să ne sprijine în această 
perioadă. Drept rezultat, ritmul da 
lucru a crescut simțitor, zilnic fiind 
constatate pagubele la sute de lo
cuințe asigurate.

Aflăm de la interlocutorul nostru 
că ghișeele ADAS primesc în conti
nuare înștiințări privind avariile de 
la populație, astfel îneît toți cei care 
au suferit avarii la clădiri și bunuri 
asigurate să beneficieze de despăgu
birile cuvenite. Ni se face precizarea 
că, în cadrul măsurilor generale de 
sprijinire a populației, ADAS-ul ia 
în calcul — potrivit normelor de asi
gurare — și lucrările prescrise de 
comisiile de specialitate pentru con
solidarea clădirilor, acolo unde este 
cazul. De asemenea, la imobilele 
grav avariate, actele de constatare 
ADAS se încheie numai după ce se 
pronunță specialiștii consiliilor popu
lare asupra lucrărilor necesare, pen
tru ca toate reparațiile să fie inclus» 
în cuantumul sumei despăgubite.

M. IONESCU

să acorde, în continuare, atenția cu
venită păstrării regulilor individuala 
și colective de igienă și. în special, 
condițiilor de păstrare și consum ale 
alimentelor.

Ministerul Sănătății insistă ca, în 
caz de îmbolnăvire, cei afectați să se 
adreseze imediat unităților sanitare 
teritoriale sau oricărei unități din 
apropiere.

Se reamintește faptul că pentru 
rezolvarea problemelor medicale de 
urgentă, populația se poate adresa în 
orice moment pentru municipiul 
București stației de salvare a Capi
talei — telefon 11 38 00 — sau la Di
recția sanitară a municipiului Bucu
rești, telefon 15 47 89, cit și la Mi
nisterul Sănătății, unde continuă să 
funcționeze permanența la telefon 
13 42 30, interior 101.

(Agerpre*)
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mama bună
i a tuturor fiilor săi

România este maica bună a tuturor fiilor ei. Maica 
Românie nu e o formulă, ci un adevăr adine, total. 
Un adevăr ca o declarație de dragoste, ca un legămînt 
sfînt ce răzbate în inimile noastre prin tot ce trăiește 
la noi și respiră aerul Carpaților și Dunării noastre.

Fiii României și-au iubit maica-patrie și atunci cînd 
orînduiri sociale strîmbe îi țineau in mizerie, în igno
ranță și asuprire. Poporul n-a confundat niciodată 
Patria cu cei care o jefuiau. „Patria este poporul și nu 
tagma jefuitorilor !" — cunoaștem prea bine aceste 
cuvinte-jurămint rostite de marele nostru înaintaș 
Tudor.

Liberi acum și stăpîni pe destinele lor, adevărați stă
pîni ai bogățiilor și frumuseților țării, românii, ger-

manii, maghiarii, evreii și toți cei care conviețuiesc pe 
plaiurile României ne oferă zilnic dovezi de fierbinte 
patriotism, stropind cu sudoarea muncii lor pămintul 
țării pe care astfel l-au înflorit și-1 vor mereu mai 
bogat, mai mindru. Pentru că aici este patria lor, pen
tru că patria aceasta Ie dă cel mai adine și mai ome
nesc drept : dreptul de a fi stăpîni pe munca, pe viața 
și pe gîndurile lor. Un drept atît de brutal încălcat în 
lumea exploatării capitaliste și pentru dobindirea că
ruia se duc acolo aprige bătălii politice și sociale.

Citeva mărturisiri răscolitoare despre ce înseamnă 
înstrăinarea de țară, dezrădăcinarea, ruperea de solul 
patriei publicăm în pagina de față.

Mărturii despre drama dezrădăcinării 
din glia țării, a însingurăm intr-a lume 
în care fiecare trăiește doar pentru el

pe care o poartă fiilor ei este cea 
mai umană și 
lume.

— Ce sfaturi 
fi înclinați să . . 
pășit de dumneavoastră ?

— Să nu confunde tinicheaua stră
lucitoare cu aurul. Să nu-șî aplece 
urechea la acele voci care vorbesc 
atît de mieros despre libertatea, bel
șugul și drepturile omului aflat „din
colo", pentru că asta poate să le fie 
fatal. Iar dacă doresc într-adevăr să 
afle adevărul despre cum muncește 
Si trăiește acolo omul, în 
emigrantul în special, să 
pe noi cei care am trăit 
reroasă a dezrădăcinării.
să spun că numai aici la Brașov 
ne-am reîntors în ultimul timp vreo 
28 de .asemenea rătăcitori de prin 
S.U.A.. Israel, R.F.G., ca și din alte 
..raiuri".

dreaptă societate din

ati da celor care ar 
pășească pe drumul

general, și 
ne întrebe 
drama du- 

Si vreau

Harieta Domocoș face efor
turi vizibile să se concentreze, 
să-și adune gîndurile. Privirea 
’1 alunecă, nervoasă, pe lucrurile din 

încăpere, iar fața își pierde expresia 
de voioșie și buna dispoziție 
i-a revenit de cînd s-a 
tre cei dragi.

— Arătati celor care 
tentati să repete această 
amară că se expun unui __
cărui consecințe grave sînt uneori 
ireversibile, care le pot mutila sufle
tul, care îi lovesc in ceea ce are 
omul mai sfînt : demnitatea. Mi-am 
dat seama pe pămint străin cit de 
dreaptă, cît de umană este societa
tea noastră.

Experiența la care se referă începe 
practic cu cîțiva ani în urmă, cind 
soțul ei, un mecanic auto bun. apre
ciat și respectat la serviciu, se hotă
răște să părăsească tara. Era convins 
că norocul lui și al familiei îl aș
teaptă acolo, undeva la mii de kilo
metri depărtare de meleagurile în care 
s-a născut și a trăit pină la virsta 
de 30 de ani. A cerut să plece invo- 
cînd drept pretext reîntregirea fami
liei. adică apropierea de mama sa 
care se găsea acolo, in Israel. Corneliu 
Domocos a înaintat cerere pentru a 
emigra împreună, dar împotriva voin
ței soției sale, în această țară unde, 
spunea el. mai sînt și alți brașoveni 
care și-au făcut o situație bună.

— I-am spus atunci soțului — po
vestește H. D. — că eu nu părăsesc 
acest oraș, această tară în. care 
m-am născut și în care mă simt 
acasă la mine, că sînt legată cu în
treaga mea ființă de aceste locuri, de 
această viață, de aceste obiceiuri și 
mod de viață și că aici am totul, pă
rinți, rude, prieteni și că tot 
jurul meu îmi este intrat în 
că simt lipsa casei, orașului 
locuiesc, a oamenilor chiar 
plec pentru două săptămîni 
cediu sau intr-o excursie.

Atunci, în 1970, H.D. a reușit 
convingă soțul să nu-și părăsească 
țara. Se părea că lucrurile s-au lim
pezit. Dar, așa, din senin, în 1975 so
țul înaintează actele pentru emi
grare. In fata tinerei femei stătea 
alternativa : ori să-și urmeze soțul, 
ori să renunțe la el definitiv. A 
ales-o, cu durere în suflet, pe prima, 
fără însă a renunța la cetățenia 
română.

— Cel mai groaznic lucru pe care 
l-am trăit vreodată — își amintește 
Harieta Domocoș — a fost momentul 
în care am coborît 
simțeam disperată, 
că mă aflu pe altă

intors
căre

prin-

sintmai 
experiență 

act ale

ce-i in 
singe si 
în

și
în

care 
cînd 
con-

să-și

din avion. Mă 
Aveam impresia 
lume. O lume

cetă- 
sune

S-ar putea ca pentru tinerii 
țeni ai României socialiste să 
cam bizar satisfacția pe care o afi
șăm atunci cind vorbim de egalita
tea în drepturi de care ne bucurăm, 
în fond, ce poate fi mai firesc de
cit ca toți cetățenii aceleiași țări să 
fie egali in drepturi și indatoriri ? E 
bine să amintim că vechile orînduiri 
n-au fost deloc zgircite in a promite 
cetățenilor in general, și celor apar
ținind minorităților naționale, în spe
cial, tot felul de drepturi. Dar de la 
promiterea acestor drepturi, de la 
Înscrierea lor pe hirtie și pină la 
aplicarea lor în practică, era o deo
sebire ca de la cer la pămint. Cit 
privește populația evreiască, i s-au 
promis de atitea ori atîtea drepturi, 
incit scriitorul I. LUDO a intrebat 
cu indignare într-un pamflet: „Pen
tru dumnezeu, ce fac evreii cu atitea 
drepturi ?“

în schimb, de vreme ce anumite 
drepturi acordate și evreilor rămi- 
neau literă moartă pe hirtia pe care 
au fost înscrise, ca de altfel ale între
gului popor, ale muncitorilor, țăra
nilor, intelectualilor de orice națio
nalitate, regimurile burghezo-moșie- 
rești și apoi cel antonescian vegheau 
la aplicarea cu strictețe a legilor cu 
caracter rasial, a acelor legi care, de 
fapt, puneau pe evrei in afara legii' 
și îi privau de cele mai elementare 
drepturi. Din cele peste 400 de legi 
cu caracter rasial, elaborate de gu
vernele dinainte de 23 August 1941. 
majoritatea aveau un caracter direct 
antisemit. Culmea: cei supuși atitor 
restricții erau considerați „inadapta
bili" și li se punea sub semnul în
trebării loialitatea față de patrie.

Modul în care înțelege așa-zisa 
„lume liberă" drepturile omului, tra
tamentul „egal" al tuturor cetățeni
lor a fost caracterizat cu o amară 
ironie, de către ALBERT EINSTEIN :

„Dacă teoria relativității se 
va dovedi viabilă, Germania 
mă va considera german, iar 
Franța mă va declara cetățean 
al lumii. Dacă teoria mea va fi 
greșită. Franța va spune 
sînt german, iar Germania 
declara că sînt evreu".

Dacă am aminti numai faptul 
printre primele măsuri legislative
României de după 23 August a fost 
și abrogarea tuturor legilor cu carac
ter rasial și tot ar fi justificat noul 
sentiment al oricărui evreu față de 
noul sens care l-a căpătat pentru el 
patria. Dar aplicarea practică a ega
lității în drepturi și obligații a cu
noscut în noua Românie o largă arie 
de aspecte, pe toate tărîmurîle, de
venind în decursul anilor un exem
plu și pentru alte țări.

că 
va

că 
ale

ostilă. Cei din jur se uitau la noi 
cu priviri reci. De răceala și indife
renta lor aveam să mă conving 
curind. Soțul, care crezuse pînă 
atunci că acolo cîinii umblă cu colaci 
în coadă, a avut cea mai mare 
deziluzie cind a încercat să găsească 
de. lucru. Era privit cu suspiciune, i 
se puneau tot felul de întrebări. I se 
ofereau munci sub calificarea lui. 
prost plătite.

Ca să-și poată întreține familia, 
Corneliu Domocos a fost nevoit ca să 
presteze muncile ce i se ofereau, re
zervate de obicei emigranților : un 
timp a lucrat ca încărcător pe mașini, 
apoi a găsit de lucru la un atelier 
auto, dar neoferind „garanții" poli
tice sigure, proprietarul a renunțat 
curind la serviciile lui. Familia Do
mocos rămăsese muritoare de foame. 
In aceste condiții, soția a încercat să 
caute și ea ceva de lucru, dar n-avea 
unde își lăsa copilul. La creșa din 
apropiere i se ceruse pentru 4 ore pe 
zi suma de 500 lire, un sfert 
tigul ce le intra în casă.

— Am fost grav rănită în 
prețuiam și prețuiesc mai 
demnitatea mea. Am fost 
jignită.

Nu-i de mirare că viața devenise 
de nesuportat.

— Căzusem pradă deznădejdii și 
apatiei. Un sentiment apăsător îmi 
strivea sufletul, simțeam că mă su
foc. Soțul, care se convinsese și el de 
„raiul" în care nimerisem, încerca să 
mă consoleze în speranța că vom 
reuși să ne facem un rost. . Dar a- 
ceastă speranță s-a spulberat.

-—In cele citeva luni de înstrăiaa- 
re — continuă interlocutoarea — am 
simțit cu adevărat ce înseamnă foa
mea. umilința, răceala și izolarea la 
care sînt supuși dezrădăcinații. Deși 
ne aflam într-un. oraș de mărimea 
Brașovului, deci printre oameni, am 
avut tot timpul senzația apăsătoare 
că ne găsim undeva într-un pustiu, 
într-o lume subordonată puterii banu
lui. Dar mai bine să nu mă mai gîn- 
desc la cele prin care am trecut. Sin
gurul meu gind, singura mea dorință

este să scap de acest coșmar care mă 
torturează și să-mi revină soțul aca
să. să-mi reîntregesc familia.

— Adică ?
— încă la plecarea mea. soțul a

cerut si el ambasadei noastre să facă 
demersurile necesare pentru a se re-

așteptam pe Virginia Romoșan 
intr-un birou al fabricii de stofe 
„Carpatex", din Brașov, unde 

lucrează. Cînd a intrat pe ușă am 
constatat că muncitoarea textilistă 
Virginia Romoșan e cochetă. Preci
zare necesară față de opiniile pe care 
aveam să le aflu.

— Prea multe nu am să vă spun. 
Eu nu am îndurat mizeriile pe care 
le îndură cei ce fug clandestin. Am 
plecat cu aprobări legale, la soțul 
meu, fost cetățean român de origine

cu vilele ce-i furaseră ochii prin 
filme. A doua surpriză : soțul șomer. 
Fostul impiegat de mișcare la C.F.R. 
era fericit cînd găsea cite ceva de 
corvoadă, o slujbă de salahor.

— Nu eram dintre cei mai năpăs- 
tuiți și totuși ne lipseau multe. Și în 
primul rînd condiția de om. Cum 
era să-mi cresc copilul acolo 7 în
vățat cu aerul Brașovului, mă întreba 
toată ziua : „Ce facem 7 Cînd ne 
întoarcem 7 De ce nu ne întoar
cem !“.

— Dar dacă băiatul s-ar fi aco
modat 7

— Vă destăinui un lucru. Practic, 
acolo nici unul dintre noii imigranți nu 
este, nu poate fi mulțumit. Toți se 
află la periferia societății. Cei care 
nu se întorc rămîn pentru că n-au 
voință, sînt slabi. Le e greu să re
cunoască că s-au păcălit. Dar ca să 
supraviețuiești acolo, trebuie să lupți. 
Cum să lupți, dacă ești slab ? Prin 
josnicii. Am cunoscut o fată din Con
stanța, fostă laborantă. Cred că în
nebunise pe jumătate ; ba rîdea, ba 
plîngea. Mergea cu unul și cu altul, 
înțelegeți ce vreau să spun ? Ea ve
nise cu „azil politic". Alesese „liber
tatea" ! Trecuse prin lagăr. Povestea 
cum a dormit cu frate-său, într-un 
pat. cite 4—6 inși într-o cameră, spă- 
lîndu-se cu același săpun, în 
găleată.

Interlocutoarea relatează 
cu soțul, care se complace

aceeași...

discuțiile 
încă, nu

© „Am plecat din patrie, dar n-am scos patria din ființa noastră. 
De aceea am revenit1*

din cîș-

ceea ce 
mult : 

umilită,

© Un adevăr aflat dintr-o amară experiență: „Mi-am dat seama pe pămînt străin 
cit de dreaptă, cît de umană este societatea noastră socialistă"

© „Imi lipseau multe, dar in primul rînd condiția de om"

© „Cei care îndeamnă la părăsirea țării sînt dușmanii omului, ai 
fericirii pe care ne-o făurim"

r
patria și el. Dar pentru că el făcuse 
marea prostie de a renunța la cetă
țenia română, formalitățile cer, in 
acest caz, un timp cu ceva mai mult. 
Am vorbit ieri seară cu el la telefon 
si mi-a comunicat că a obținut toate 
aprobările și că numără ceasurile 
pină cînd va urca în avionul ce-1 va 
readuce în mijlocul celor dragi.

— Și acum ? wi ion_ 0Jsn:
. — Acum respir aerul acesta mi
nunat al țării mele. Admir frumuse
țile. îmi reiau prieteniile cărora 
le-am dus dorul de parcă aș fi lipsit 
un veac. Cu alte cuvinte, caut să mă 
bucur de libertatea și omenia pe care 
această patrie le oferă fiilor ei cu 
atita generozitate și ca o compensa
re pentru prejudiciul moral pe care 
i l-am adus eu și soțul, vom căuta 
să participăm cu toată inima și pu
terea noastră de muncă la construi
rea acestei societăți care prin grija

americană. Devenit cetățean ameri
can de origine română...

— Totuși, v-ați întors 7
— M-am întors pentru că sint 

mamă. Am plecat cu copilul meu, 
băiat <ie 12 ani. Pentru el am făcut 
sacrificii cumplite. începînd cu strîn- 
gerea banilor de drum — soțul nu 
dorea, dar nici nu prea avea de unde 
să-mi plătească transportul — și ter- 
minind cu faptul că am reintrat în țară 
aproape clandestin. Nu mai eram 
nici eu cetățoâncă română, nu a- 
veam nici pașaport american în re
gulă. De dragul copilului, am fugit, 
asta am făcut : am fugit in Româ
nia !

Virginia Romoșan relatează cum 
s-a stabilit la Cleveland. Prima 
surpriză — locuința. Nu poate spune 
că rivaliza cu casa pe care o lăsase 
în Brașov. Era bine făcută, dar din 
seînduri... Nici pe departe nu aducea

fără disperare, cu viața aleasă. „Atâ
tea femei bete. Imposibil să treci cu 
vederea". Soțul îmi spunea : „Ce te 
interesează pe tine ?“ Cum era sg nu 
mă intereseze ! Trăiam doar între ei. 
Pe ei ? îi interesau nefericirile altora. 
Dacă, într-o perioadă, la noi s-a gă
sit mai greu untdelemn, imediat au 
știut. Și îmi strecurau în ureche : „De 
ce vrei să te întorci in România, să 
mori de foame ?“. De la întrebările 
de acest fel a trecut atita timp. Pot 
zice că privesc lucrurile detașat. De 
acee'a stau și meditez acum : „oare 
chiar uleiul ii preocupa pe oamenii 
aceia ?“. Se-nțelege că nu. Ticăloșia 
lor mergea mult mai departe. între
bau de ulei, dar n-aminteau cîtuși de 
puțin de armatele lor de șomeri. De 
viețile zvîrlițe în nesiguranță. De dra
mele acestor existențe".

I-am mărturisit Virginiei Romo
șan că am început discuția oarecum

răsucit, întrebînd-o de ce s-a întors. 
Firesc era s-o țugâm să ne poves
tească, dacă vrea, de ce a plecat.

—. Sînt lucruri delicate. Țin de a- 
măgiri, venjte din partea omului cu 
care trăisem. De care nu divorțasem. 
Dar n-o să vorbesc despre ele. Ade
vărul e și că plăcerea mea dintot- 
deauna a fost să fac parte din „lu
mea bună". Ei bine — lumea bună e 
la noi. Acolo 7 Un infim procent e 
„lume bună". Restul...

— Dar dacă ați fi intrat în „lumea 
lor bună ?“.

— Cum ? între milionari 7
— Să zicem.
— Dragă tovarășe, că așa-mi pla

ce să-ți spun. Și ce dacă intri ? Ai 
de toate, dar nu ești fericit.

— încă o dată vă întreb : De . ce 7
— Am plecat din patrie, dar nici 

eu. nici copilul n-am scos patria din 
ființa noastră. Așa că, chiar dacă am 
fi avut de toate, inima plîngea. Iar 
dacă nici n-ar plînge, 
împietrește. Atunci : 
rea ?

î
mică 
tr-un 
și-au 
de nuc, mașina cu care 
daseră Europa, obiecte mari și 
obiecte mici, au împachetat ce a fost 
de împachetat și și-au luat zborul 
către o altă viață. Peste 15 zile se 
prezentau la Ambasada română din 
Tel Aviv și cereau să se întoarcă in 
patrie. Pe | drept cuvînt, 
noștri i-au rugat să 
bine înainte de a se 
joc „de-a ginditul 
După citeva luni de
ral și material, cu mari sacrificii și 
destule piedici, mai mult pe ocolite, cei 
trei membri ai familiei Moldoveanu 
reușesc să revină pe rînd. ca într-o 
evadare, in adevărata patrie.

— Uite așa m-am jucat eu cu via
ta. Cu cei douăzeci și șapte de ani de 
muncă. Ne-am lăsat duși de nas de 
bombagii.

— Bombagii ?
— Așa-i numesc eu acum pe ne

mernicii care ne-au amăgit cu iluzii 
mincinoase. Dușmanii omului, ai 
fericirii pe care ne-o 
soția mea. și eu aveam 
bune. Ea e optician, eu 
minat școala de arte și 
înainte de plecare ne-a 
cineva din R.F.G. și

înseamnă că se 
care e ferici-

trecut. Victorn vara anului
Moldoveanu, tot din Brașov, îm
preună cu soția și fata cea 
au emigrat in Israel. In- 
timp scurt au cedat locuința, 
vîndut frumoasa lor mobilă 

mașina cu care colin- 
Europa,

diplomații 
reflecteze mai 
angaja în acest 
și răzgînditul". 
purgatoriu mo-

omului, 
făurim. Și 

calificări 
am ter- 
meserii. 

telefonat 
ne-a asigurat 

că numai ce-om ajunge în Israel și 
o să ne vedem eu atelier de optică 
in Haifa. Da. atelier de optică în 
Haifa am fi putut avea. Dar știți cit 
ne-ar fi costat numai filodorma 
doar pentru cedarea unui vad comer
cial, nu în Haifa, ci în Berseva 7 
300 000 lire. Echivalentul a 30 000 do
lari. Cert e că minciunile mai gro
solane sau mai rafinate sînt o prac
tică criminală a acestor racolori de 
meserie.

— Totuși, ați, 
neați că ați mai

— Am fost și 
tovarășe.

— Atunci 7
— Una e să te duci în plimbare. 

Vezi vitrine, tehnica, eficienta servi
ciilor. Vezi numai ce e frumos. Cînd

mai călătorit. Spu- 
fost în Occident...

în Israel, dragă

GÎNDURI
„Acel ce-și părăsește 

pentru una mai înaintată 
mănă cu omul care și-ar alege 
altă mamă printre femeile mai 
chipoase".

„Jignirile cele mai grele sînt 
acelea care se aduc poporului 
tău".

țara
sa-

NICOLAE IORGA

In comuniunea amintirilor noastre 
— în istoria României — . de cind 
împreună .cu poporul român au ră
mas să conviețuiască populații de 
naționalitate 
sirbă și un 
evrei, există 
cruciale cind 
s-a dovedit prin fapte, incepînd cu 
activități firești, cotidiene, în diverse 
meserii și profesii, în artă și cultură, 
mergind în momente extreme pînă 
la supremul sacrificiu.

Din rîndurile populației evreiești 
s-au alăturat revoluției de la 1848 
numeroși intelectuali de seamă, pre
cum și mulți meseriași și' negustori. 
Constantin Daniel Rosenthal, Barbu 
Iscovescu, Davicion Bally au fost 
aproape de conducătorii revoluției și 
au contribuit activ la înfăptuirea ei, 
iar pilda și îndemnul lor au fost ur
mate și de alți evrei din cele mai 
diferite pături.

Sentimentele cu care populația e- 
vreiască a primit înfăptuirea pro
gramului cuprins în Proclamația de 
la Islaz sînt cuprinse în Apelul 
(reprodus in „Pruncul Român" nr. 
29 din 18 august 1848), semnat de 
BERNARD I. POPER, din care ci
tăm :

„Libertatea, egalitatea, frăția 
sint fundamentul care sprijină 
clădirea amiciției. Voi, nobili 
români, ai căror eroism nu l-a 
putut slăbi atîtea secole de su
ferință, voi știți să prețuiți drep
turile oamenilor, voi ați făcut pe 
frații mei, frații voștrii".

„Acum, cînd voi ne-ațl dat 
drepturile voastre, cînd patria 
Voastră s-a făcut și patria 
noastră, cînd ne întindeți o mină 
de frate, vom sta alături cu voi, 
tari și bravi, vom ști a ne lupta 
cu voi și a muri chiar pentru 
scumpa noastră patrie", „in 
scurtul timp de cînd ne bucu
răm de dulcea libertate confra
ții voștri israeliți au dat dovadă 
că nu sint nevrednici de darul 
vostru, la nici o ocazie n-au 
rămas în urma voastră și vai 
inamicului care ar cuteza să 
atace libertatea voastră, con
stituția voastră".

maghiară. germană, 
număr important de 
numeroase momente 

patriotismul evreilor

DESPRE PATRIE
„...Țara nu se servește cu 

declarații de dragoste, ci cu 
muncă cinstită și, la nevoie, cu 
jertfă..."

M.SADOVEANU

„...0 ! Trebuie să nu aibă 
cineva nici o picătură de sînge 
în vine, nici o seînteie de sim
țire în inimă, pentru ca să nu se 
înduioșeze la priveliștea patriei

Populația evreiască și-a manifestat 
adeziunea și a salutat cu entuziasm 
mărețul act al Unirii de la 24 ianua
rie 1859, alăturîndu-se cu încredere 
și speranță domnitorului Alexandru 
îoan Cuza. La a cincea aniversare a 
Unirii, in anul 1864. marele cărturar 
rabinul M. L. MALBIM spunea :

„Aduceți-vă aminte, fraților, 
că această casă mare, Româ
nia, este casa în care am văzut

sale și să nu iubească pe fra 
tele său : poporul român".

VASILE ALECSANDRI

„Nimeni nu iubește, nu pre
țuiește, nu susține mai mult 
decît mine națiunea română și 
ca oameni pe români îi iubesc 
la fel ca pe maghiari...".

BOLYAI IANOS

„Pentru mine, diferitele na
ționalități nu sînt decit fracțiuni 
aîe unui tot mai mare“.

STEPHAN LUDWIG ROTH
„Disprețuim profund pe scrii

torii fără instinct național. Nici 
un mare creator (Dante, V. 
Hugo, Eminescu) nu s-a ruși
nat să fie patriot".

G. CĂLINESCU

României stau mărturie documente 
și fapte care atestă că evreii au găsit 
aici ambianța necesară existenței 
lor, cu trăsăturile ei specifice, pu- 
tindu-și continua cultura și tradi
țiile. creînd noi valori materiale și 
spirituale, care au devenit parte in
tegrantă a istoriei țării.

Aceste tradiții de conviețuire crea
toare s-au dezvoltat de-a lungul 
anilor și în domeniul luptei comune 
pentru independența țării, pentru

„Punctul culminant al vizitei 
mele în România l-a constituit 
vizionarea unor spectacole la 
Teatrul evreiesc de stat din 
București. (...) Felicit călduros 
statul român pentru realizarea 
unei instituții atît de prețioase. 
Aceasta constituie intr-adevăr o 
extraordinară contribuție la 
viața culturaiă a obștei evreiești 
din România".

Voi, românii, știți
sâ prețuiți drepturile oamenilor"

Pagini din istoria conviețuirii frățești 
a românilor și evreilor

schimb sincer de valori cu țara 
noastră (,.,). Guvernul Român 
a dat acestui teatru toate posi
bilitățile de dezvoltare, buget șl 
sală proprie".

Intre 15 septembrie și 16 noiembrie 
1972, Teatrul evreiesc de stat a în
treprins un turneu în zece orașe din 
S.U.A. și Canada.

Gabriel LEVENSON scria în 
„THE MIZRACHI WOMAN", din 
New York :

„Tipic pentru atitudinea ac
tualului regim față de cetățenii 
evrei este sprijinul acordat 
de guvern Teatrului evreiesc de 
stat — o clădire frumoasă, bine 
echipată, pe care am vizitat-o 
în inima a ceea ce fusese cind- 
va cartierul evreiesc al Bucu- 
reștiului; și o trupă de actori 
și actrițe bine pregătiți și bine 
plătiți, de același nivel artistic 
ca oricare alții din țară".

Vorbind despre patriotism. Lamar
tine spunea : „Există două feluri de 
patriotism : unul alcătuit din toa
te vrajbele, din toate prejudecă
țile, din toate adversitățile grosolane 
pe care popoare, ațîțate de regimuri 
interesate să le dezbine, Ie nutresc

pentru prima oară lumina zilei, 
toți locuitorii ei sunt frații noș
tri!... Mărirea României este 
mărirea și speranța noastră, iar 
slăbirea ei este pieirea noastră. 
Puneți mîna, toți, fraților, la lu
cru, întăriți acoperișul șl grin
da casei, răspundeți la apeiul 
Domniei și puneți-vă sub stea
gurile vitejilor frați români,..".

In războiul pentru independență 
din anul 1877. de asemenea n-a lip
sit participarea a numeroși ostași 
evrei. La București și în alte orașe 
ale țării au fost organizate comitete 
de sprijin, grupuri de voluntari 
evrei au plecat pe cîmpul de luptă, 
s-au organizat formații sanitare de 
prim ajutor, s-au strîns fonduri 
bănești, toate pentru sprijinirea răz
boiului de independență.

P« parcursul întregii istorii a

transformarea socialistă a 
și continuă și astăzi cind 
evreiască, statornicită aici, 
egal in toate domeniile de 
își poate dezvolta cultura 
maternă, statul socialist subvențio- 
nind existența unui Teatru evreiesc 
de stat — primul teatru profesionist 
de limbă idiș din lume, creat în 
1876 — a unei edituri — Kriterion — 
in care se tipăresc lucrările creato
rilor in limbile naționalităților con
locuitoare, printre care și cărți 
limba idiș, 
xercitarea 
gioase.

Oaspeți ; 
aparținind 
sociale, 
și-au exprimat, în termenii cei 
elogioși, admirația pentru atitudinea 
statului român față de cultura evre
iască. De pildă, rabinul MOWSOVITZ 
din S.U.A. a declarat următoarele:

României 
populația 
are acces 
activitate, 
in limba

Statul 
liberă

străini 
celor 

care au

în 
român asigură e- 

a credinței re li

In 1968, Teatrul evreiesc de stat 
a întreprins un turneu de șase săp- 
tămîni în Israel, care a constituit o 
întîlnire semnificativă și plină de 
succes. Publicul israelian (35 000 de 
spectatori) a aplaudat ou căldură 
„Zece frați am fost" de H. Sloves 
și „Un șirag de perle", spectacol de 
folclor evreiesc. Cu acest prilej, ac
tivitatea Teatrului evreiesc de stat 
a fost apreciată nu numai 
ma valențelor ei artistice, 
prisma semnificațiilor ei 
M. TANIN, redactorul șef
dintre marile cotidiane din Israel, 
„LEȚTE NAIES", a scris:

„Salutăm actorii, muzicienii, 
regizorii și conducerea, atît ca 
artiști evrei, care mențin seîn- 
teia creației artistice evreiești, 
cit și ca reprezentanți ai Repu
blicii Socialiste România, care 
a deschis porțile ei pentru un

prin pris- 
ci și prin 

politice, 
al unuia

din diverse 
mai diverse
vizitat

țări, 
pături 

România, 
mai

mergi să te stabilești acolo însă, 
constați că distanța între aparentă și 
realitate e ca de la cer la 
Abia atunci vezi încordarea, 
narea omului de om. Vezi 
seamnă să fii „olehadaș".

— Ce înseamnă ?
— înseamnă să fii plătit 

lire pe lună pentru exact aceeași 
muncă unde altul, care nu 
daș“, adică nou venit, e 
2 500. De ce ? Pentru că 
știe că ești cu cuțitul Ia os 
orice.

Interlocutorul nostru se 
dintr-o dată.

— Am căutat o fericire 
continuă . apoi, zguduit, mărturisirea 
sa Victor Moldoveanu. Cînd spun 
aceasta aș dori să rețineți nu numai 
dificultățile prin care am trecut. 
Deși nici aceste adevăruri nu pot 
cîtuși de puțin fi ignorate. Ceea ce 
m-a determinat ca numai după 15 
zile să fac demersuri pentru reîn
toarcerea în tară a fost ceva pe care 
nu știu dacă aș fi vreodată în stare 
să exprim în cuvinte. Acest ceva, 
sint sigur, se află mal presus de 
orice situație materială înfloritoare, 
mai presus de atelierul nenorocit la 
care visam. Este vorba de marea 
omenie a societății noastre, de spiri
tul de adevărată frățietate ce dom
nește pe pămintul României socia
liste, de ambianta aceasta, de neîn
locuit, în care omul se simte cu ade
vărat în largul lui, cu adevărat liber 
și stăpin în casa și în tara Iui. în- 
torcind spatele unei fericiri himerice, 
am cîștigat o fericire adevărată. 
Adevărata și de neinlocuita feri
cire a nopților liniștite, a străzii cu 
oameni unde, dacă te oprește cineva, 
o face doar să-ți spună : „servus !“... 
„ce mai faci ?“ sau „am onoarea să 
vă salut !“. Am văzut oameni care 
sînt acolo de 15 ani și cînd vin de 
la slujbă se încuie îndată în casă. 
Asta e fericire ? M-am gîndit că la 
întoarcere o vreme voi fi evitat, 
privit de cunoscuti cu reticentă, ca 
unul care le-a întors spatele. Da de 
unde ! Intr-o lună ne-a invitat în 
fiecare zi altcineva la masă. Ni s-au 
oferit găzduire, sprijin, am primit 
casă, telefon, servicii bune. Trei: 
cooperative meșteșugărești au insis
tat să mă încadrez la ele. Si soția 
mea și eu sintem din nou. șefi de 
unități. Ea la „Tehnica", eu la L,Con
strucții și mobilă".

Victor Moldoveanu scoate două poze 
tip buletin :

— Aceasta e făcută 
plecarea de acolo : uitați 
înfundați în orbite, 
aveam. Și uitați-mă 
după întoarcere. Ați 
și același om ?

Nu, n-am zice. Și .... ___
vim sincer uimiți deosebirea dintre 
cele două fotografii... Victor Moldo-: 
veanu murmură epilogul pdiseii 
sale :

— Am aterizat pe aeroportul 
„M. Kogălniceanu". Dintr-o dată m-am 
simțit altul. Am luat primul acce
lerat, am mers toată noaptea. ■ legă
tura la București, alt tren și... zorii 
m-au găsit uncind pe Valea Praho
vei. Am ieșit la fereastra vagonului. 
Și am văzut munții înzăpeziți. Mun
ții noștri din dreptul Buștenilor. 
Toată copilăria, tinerețea, viata mea. 
Acum știu bine unde am greșit. 
Ne-am lăsat orbiți de vorbăria goală, 
demagogică, de promisiunile serbede 
trimbitate de 
Ne-am lăsat 
ostilă omului 
fletul pentru
„dincolo" a coborît raiul pe pămînt. 
Amară experiență. Nu aș dori-o nici 
dușmanilor mei.

Sergiu ANDON 
Nicolae MOCANU

pămînt. 
înstrăi- 
ce in-

cu 1 500
e „oleha- 
plătit cu 

patronul 
si accepți

asprește

himerică.

înainta 
ce 

ce obraji 
la două 
zice că e

de 
ochi 
supți 

zile 
unul

în timp, ce pri'

unele posturi străine, 
amăgiți de propaganda 
care îi înveninează su- 
a-1 faee să creadă că

patriotism 
general al 
NICOLAE

înseamnă

unele față de altele... celălalt e al
cătuit, dimpotrivă, din toate adevă
rurile, din toate drepturile, care sint 
un bun comun al popoarelor".

Este inutil să subliniem că aderăm 
Ia componentele celei de-a doua 
păr(i a formulării noțiunii de patrio
tism și cu atît mai mult ni se pare 
firesc să aderăm din toată inima la 
formularea noțiunii de 
exprimată de secretarul 
P.C.R., tovarășul 
CEAUȘESCU:

„A fi patriot
a ti oricînd gata să iaci 
totul, mergînd pină la 
supremul sacrificiu, pen
tru a apăra libertatea, 
independența și integri
tatea țării, pentru a salv
garda mărețele cuceriri 
revoluționare ăle poporu
lui. A ii patriot înseam
nă a milita permanent 
împotriva oricăror discri
minări naționale, împo
triva șovinismului, a con
cepțiilor și maniiestă- 
rilor rasiste, pentru de
plina egalitate în drep
turi a tuturor oamenilor 
muncii, iără deosebire de 
naționalitate, pentru fră
ție în munca și lupta co
mună”.

La acest concept aderăm, în spiri
tul lui am putut răspunde cu 
promptitudine greului examen prin 
care am trecut, in acest spirit înțe
legem să ne afirmăm și în viitor, 
prin fapte, patriotismul și dragostea 
de patrie.

De aceea nu avem decit un
mai insistent în ultima vreme vc„,tuI1 CvIC< u...
Komania sa-și parasească patria : nu îngăduim vocilor stipendiate întru 
calomnie și defăimare de către cele mai reacționare cercuri, indivizilor 
cu conștiința terfelită, prostituată și sufletele năclăite de venin să vor
bească in numele populației evreiești din România, in numele munci
torilor și intelectualilor, al artiștilor și medicilor evrei. Prin esența lor, 
aceste îndemnuri nu se deosebesc prea mult de ideologia fascistă care 
a dus la pieire atîția evrei. Cînd un criminal ca legionarul Boldeanu ne 
este prezentat, prin postul de radio intitulat în mod nerușinat „Europa 
Liberă", ca un înger ocrotitor și generos, mă opresc și meditez Ia ve
chiul proverb românesc : „Cine se aseamănă se adună Știm noi mai 
bine ca oricine ce înseamnă viața evreului în România și pe aiurea. 
Vrem să se înțeleagă bine și o dată pentru totdeauna că evreii din 
România nu sînt pribegi pe drumurile lumii în căutarea unui pămînt 
și a unei țări. Avem aici (ara noastră, pămintul în care sint îngropați 
moșii și strămoșii noștri. Aici ne e patria, in marea familie a României 
socialiste, alături de români, germani, maghiari care-i sporesc prin su
doarea frunții lor bogăția și frumusețea.

singur răspuns de dat celor care fot 
îndeampă și pe cetățenii evrei din

Israil BERCOV1C1 
secretar literar 
al Teatrului evreiesc de stat
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Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI"

Talent, pasiune
artistică, bogăție de idei

și forță educativă
simplu text de briga
dă artistică, probleme
le activității de mun
că, de producție ale 
colectivului, cu cele 
general-umane și cu 
cele de cea mai vi
brantă notă patriotică : 
munca avîntată pentru 
progresul general al 
tării, dăruirea de sine 
pentru cauza socialis-

re- 
ar- 
de

de virtuți 
preocupări 
în plan edu-

O amplă 
manifestare 
a artiștilor 

amatori 
din Giurgiu

Repertoriu divers, 
ancorat in realitate

al formațiilor de teatru
într-un program in

titulat Trepte de glo
rie, artiștii amatori 
din municipiul Giur
giu au prezentat, pe 
scena casei de cultură, 
un complex program 
cultural-educativ. S-au 
produs formații de 
teatru, grupuri literar- 
muzicale, brigăzi ar
tistice, coruri, recita
tori, interpreți vocali 
și instrumentiști, for
mații de dansuri noi 
cu temă, ansambluri 
folclorice. Spectacolul, 
care a durat de la 
nouă dimineața pînă 
la patru după-amiază, 
a fost o autentică 
velație 
tistice, 
esență 
cativ.

Am surprins în des
fășurarea programu
lui, două formații 
de teatru care „mun
ciseră" cu serio
zitate pe texte, admi
rate pentru realizarea 
curată și convingătoa
re a rolurilor (piesele 
„Să nu uităm" de V. 
Munteanu. în inter
pretarea colectivului 
de Ia „NAVROM". și 
„Cititorul de contor" 
de P. Everac. prezen
tată de formația casei 
de cultură). De ase
menea. grupurile con
stituite în brigăzi ar
tistice. Cel mai mult 
a impresionat, atît prin 
conținutul Ideilor va
lorificate. cît și prin 
modul frumos de in
terpretare. formația de 
la textila „Dunărea
nă". Avînd ca temă a 
libretului noțiunea de 
calitate, acest colectiv 
a arătat cît de fructuos 
pot fi îmbinate. în
tr-un montai numit

mului. La focul sacru 
al muncii ne-am că
lit / Iar astăzi sintem 
forță, un bloc de ne
clintit. Sau : Muncind 
cu dragoste, cu-avlnt / 
E pentru Tară, pen- 
tru-acest pămint.

Partea de miază-zi a 
tării și zona dunărea
nă a Giurgiului deci a 
fost, cum este cunos
cut, teatrul unora din 
cele mai aspre înfrun
tări din sîngeroasa pri
măvară a anului 1907. 
Localități ca Hodivoaia 
și Stănești, aflate la 
numai cîțiva kilometri 
de municipiu, au fost 
prefăcute în scrum, 
multe sute, ori poate 
mii de țărani fiind vic
time ale crincenelor 
represiuni. Firesc deci 
în programul cultural- 
artistic consacrat reali
tăților prezente și tre
cute ale zonei Giurgiu, 
și-au găsit Ioc părți 
însemnate evocînd e- 
venimentele de acum 
șapte decenii. în in-

terpretarea corului 
mixt al casei de cul
tură municipale a fost 
prezentat. în premieră, 
cintecul „Glasul țăra
nilor" (compozitor : 
Gh. Bazavan). și tot 
pe aceeași temă elevii 
clasei de coregrafie a 
școlii populare de artă 
au interpretat libretul 
„Așa au plătit stră
bunii".

Dacă evenimentelor 
de la 1907, a căror e- 
vocare poporul nostru 
o are înscrisă* in ca
lendarul marilor eve
nimente naționale săr
bătorite anul acesta, 
programul desfășurat 
cu sala plină la Giur
giu i-a consacrat sec
vențe. semnificative, 
mai puțin se poate 
vorbi de reflectarea, în 
preocupările organiza
torilor festivalului în 
municipiu, a unui al 
doilea mare eveniment 
al anului — centena
rul independenței care 
nu a fost reliefat in 
măsura cuvenită, la 
treapta la care el se 
situează între criterii
le Cintării României.

în totalitatea lui, 
festivalul municipal de 
la Giurgiu a constituit 
o reușită, participan- 
ții — formații mari, 
grupuri restrinse de 
interpreți sau simpli 
soliști dovedind talent, 
pasiune. înțelegere de
plină a rolului artei ca 
mijloc de îmbogățire a 
universului spiritual al 
omului, de formare a 
lui, ca cetățean 
structor al 
societății 
multilateral 
în România.

con- 
edificiului 
socialiste 

dezvoltate

N. Popescu- 
BOGDĂNEȘTI

Și în județul Galați 
a început trecerea in 
revistă a formațiilor 
promovate pentru faza 
județeană a Festivalu
lui național „Cîntarea 
României". în cele 
dinții spectacole, la 
Galați au fost prezen
te formații de teatru, 
colective de montaje 
literar-muzicale și re
citatori, la Tecuci — 
formații muzical-core- 
grafice, soliști vocali 
și instrumentiști, iar la 
Tîrgu Bujor — brigăzi 
artistice.

Formațiile de teatru 
ce au evoluat pe sce
na Casei de cultură a 
sindicatelor din Ga
lați au ales pentru 
propriile spectacole 
texte diverse ca tema
tică. noutate sau reu
șită artistică, introdu- 
cîndu-le în repertoriu 
cu convingerea că ele 
se potrivesc cu pu
terile interpreților, că 
răspund unor 
proprii. Un 
entuziast — 
mit formația 
U.J.C.M. — 
pentru piesa 
Everac „Cadoul", 
text de certă valoare. 
Echipa ce i-a dat via
tă scenică s-a stră
duit să fie Ia înălțimea 
textului, creînd 
spectacol fluent, 
puține stridente 
distribuție sau inter
pretare. Bine cunoscu
ta formație din comu
na Ivești — ce-i in
clude pe soții Traian 
și Ioana Suliman. pre- 
zenți pe scena amatoa
re de peste un sfert de 
veac — a 
„Prigoria și 
de I. F. 
Spectacolul 
dovedit că 
n-a fost greșită, mai

ales în ceea ce priveș
te interpretarea roluri
lor principale încredin
țate celor doi experi
mentali artiști mai sus 
amintiți. Suliman Tra
ian semnînd și regia. 
Un spectacol curat, cu 
interpretări notabile a 
adus pe scena fa
zei județene și for
mația din comuna Tu-

Pe scena 
Casei 

de cultură 
a sindicatelor 

din Galați

t
DUMINICA, 1 APRILIE

PROGRAMUL I
3.00 Tot înainte 1
6,50 Film serial pentru copil : Toate 

plnzele sus !
9,45 Pentru căminul dv

10,00 Viata satului
11.50 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
15,00 Handbal masculin : Federicia (Da

nemarca) — Steaua, înregistrarea 
meciului retur din semifinalele 
Cupei campionilor europeni

16.30 Drum de glorii. Participă repre
zentativele județelor Alba și Hu
nedoara

17.50 Csepel — insula uzină. Film docu
mentar

18.10 Film serial. „Din tainele mărilor" 
— „Flori ale adîncurllor marine"

19,00 Micul ecran pentru cel mici. In- 
tilnlre cu profesorul ABC

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Oamenii pâmîntulul. Producție 

realizată de studioul de film TV 
în colaborare cu „Sahia-fllm". 
Episodul 5 : „Lumina falnicelor 
zori" (1921—1947)

20.20 Film artistic : „Conversația" — 
producție a studiourilor america
ne

22.10 Seară de romanțe
22.30 Telejurnal
22,40 închiderea programului

PROGRAMUL II
10,00 Concert educativ realizat cu con

cursul Filarmonicii „George Enes- 
eu“.

LUNI, 4 APRILIE

PROGRAMUL I
16,00 Telex
16,05 Imagini din Senegal
16,15 „Ca eroii din balade" — program 

coral susținut de corul Școlii mi
litare de muzică și Fanfara repre
zentativă a Armatei

16.30 Emisiune in limba maghiară
10,00 Cadran mondial
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Panoramic
20.30 Cîntarea României
21,10 Roman-foileton : „Sub stele". Epi

sodul III
23,00 Muzică ușoară românească
22.20 Telejurnal
22.30 * ' ' ' ------------------închiderea programului

PROGRAMUL II
Poarta albastră a țării. Film do
cumentar, despre portul Constanta 
Pagini satirice din biblioteca 
Cenacluri ale tineretului " 
pitală 
Pentru căminul dv.
Muzee, colecții și galerii 
bucureștene
Cîntece in interpretarea 
blului „Rapsodia Română" 

19,00 Agenda culturală a Capitalei
19.20 1001 de seri 
19,30 Telejurnal
19.50 Selecțluni din opera „Flautul fer

mecat" de W. A. Mozart,
20.20 Pul de lei. Documentar dedicat 

unor figuri de eroi al războiului 
de Independentă

20.50 Telex
20,55 Film serial — Kojak

16,30

16,40
17,25

18,00
18,15

18,40

din

da

mea 
Ca-

artă

Ansam-

cinema
• Parada surprizelor : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Paravanul : VICTORIA — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,15.
• Sfîrșitul legendei : SCALA — 
9,15; 11,45; 14,15; 16,45; 19,30, FES
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, FAVORIT — 9; 11,15; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
• Richard ai ni-Iea : EFORIE — 
9; 11.45; 14,30; 17,15; 20.
• Fără povești nu se face nimeni 
mare : DOINA — 13.30; 15.30; 19,30.
• Rîndunele și amazoane : DOI
NA — 9.30; 11,30; 17,30.
• Cuibul salamandrelor : AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,30; 17,45; 
19,45, FLOREASCA — 9: 11; 13; 
15,30; 17,45; 20.
• îngerașii negri ; FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20.30, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.

întrebări 
colectiv 

am nu- 
clubului 
a optat 
lui Paul 

un

un 
cu 
în

ales piesa 
copiii săi" 
Panduru. 

realizat a 
alegerea

lucești, cu piesa lui 
Virgil Puicea „Patru 
cuscri și-un flăcău". 
Textul semnat de Pe
tre Bărbulescu „Idee" 
a fost ales de for
mația întreprinderii 
de navigație fluvială 
NAVROM-Galați, ro
lurile principale fiind 
deținute de frații Cris
tian și Maximilian Po
pescu. cel dinții sem- 
nind și regia.

Din repertoriul for
mațiilor de teatru 
n-au lipsit piesele de
dicate războiului pen
tru independență. Ast
fel, Școala populară 
de artă din Galati a 
prezentat piesa „înain
te" de Mircea Radu Ia- 
coban. Același text — 
„Să nu uităm" de Va
lentin Munteanu — a 
fost transpus scenic de 
două formații de tea
tru : cea a spitalului 
municipal și a între
prinderii. „Textila" Ga
lați. Desigur că a- 
ceastă piesă . fără să 
constituie o noutate.

ar fi putut conduce la 
spectacole cel puțin 
notabile dacă s-ar fi 
bucurat de o îndru
mare calificată. Ca 
și în cazul echipei 
din comuna Nămoloa
sa. care a prezentat 
„Picătura de venin" de 
Gheorghe Vlad.

Montajul literar-mu- 
zical a adus în aten
ție multe reușite, fă- 
cind dificilă selecția 
juriului. Amintim prin
tre altele pe cele pre
zentate de întreprin
derea de navigație flu
vială NAVROM. școa
la populară de artă (cu 
balada „Fata de apă" 
de Dominic Stanca. în. 
regia lui Mihai Mi
hail). Casa de cultură 
a sindicatelor Galați 
(„Independent și suve
ran"). căminul cultural 
din Pechea etc. Cena
clul „Lupta cu iner
ția" al bibliotecii „V.A. 
Urechea" din Galati a 
oferit publicului un e- 
moționant recital de 
muzică și poezie pa
triotică cu titlul „Eu, 
poporul român". Din
tre recitatori reținem 
pe Vasile Dănilă, 
Gheorghe Boldea, Coca 
Balaban și alții.

Au fost și absente de 
la spectacolele progra
mate sîmbătă 25 și du
minică 27 martie a.c., 
între ele situîndu-se 
formații bine cotate, 
precum cea a clubu
lui grupului de șantie
re pentru construcții 
industriale și agrozoo
tehnice Galați. Să spe
răm că viitoarele pro
gramări vor fi mai 
mult respectate de că
tre toti participanții.

Dan PLAEȘU 
corespondentul 
„Scînteii"

Acesta este titlul celei 
mai recente producții a 
Studioului 
realizate prin 
dintre loan 
(comentariul), 
și Ion Visu 
și un număr impresionant 
— patruzeci — de opera
tori.

Filmul începe cu ima
gini ale vieții 
din România 
dinaintea serii 
tie. Imagini al 
tur, al căror specific ne 
reamintește munca dîrză 
și calmă pentru înălțarea 
unor noi construcții ; 
jocurile senine si zimbe- 
tu.l neumbriite de nici o 
teamă, de nici o experien
ță dramatică ale copiilor ; 
intimitatea căminelor la 
sfirșitul unei zile de mun
că. Imagini care vorbesc 
despre generozitatea si 
frumusețea învăluitoare a 
unei naturi favorabile 
omului — despre acele 
zile călduroase ..ale miei
lor" care deschideau drum 
anotimpului cel mai fru
mos. cel mai plin de fă
găduințe și exuberanță, 
de proaspăta lumină 
anului : primăvara.

Ca un comentariu 
pătrunzătoare măreție 
gravitate lirică, un cîntec 
al Doinei Badea însoțește, 
emoționant, aceste sec
vențe. Și. deodată, vocea 
se frânge, cintecul se în-

„Al. Sahia", 
colaborarea 
Grigorescu 
David Reu 
(realizatori)

cotidiene 
socialistă, 

de 4 mar- 
căror can
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al
de 
și

trerupe. Limbile ceasuri
lor încremenesc. înitr-u.n 
contrast de coșmar ur
mărim imagini ale natu
rii ostile, ale pământului 
care ..și-a ieșit din țîțini", 
scene de necrezut si totuși 
atît de dureros adevărate, 
realități cumplite ale serii

r> aturii 
rațiunea 
iși p ro
ca un

tism, înfruntarea 
rebele de către 
umană ; filmul 
pune să ateste, 
mare document uman, ca
racteristic societății noas
tre socialiste, efortul re
construcției și zborul gin- 
dului spre viitor. „învin-

V

documentar cinematografic

„învingem"

din 4 martie. Secvențele 
celor 45 de secunde care 
au zguduit Capitala și 
nouă județe ale tării, care 
au prefăcut în munți de 
moloz blocuri semețe, care 
au întrerupt pentru tot
deauna cursul multor 
vieți...

Camerele de luat ve
deri alunecă însă repede 
spre alte aspecte. Filmul, 
bine comentat de loan 
Grigorescu. nu este con
sacrat situației limită, ci 
o peliculă 
fează.

FAȚĂ DE ORÎNDUIREA DEFINI
TIV INSTAURATA PE PĂMINTUL 
ROMÂNIEI, este necesar să scornești 
„altceva", să propulsezi, în lumina 
rampei, alți protagoniști. De astă- 
dată, vechiturile legionare, fostele 
socluri ale coloanei a V-a hitleriste, 
oamenii care, nu pentru prima dată, 
iși vînd tara... „Cine uită nu merită".

Acest aforism — „Cine uită nu me
rită" — ii aparține, printr-o coinci
dentă tragică, strălucitului savant Ni
colae Iorga. asasinat la marginea 
unui drum lăturalnic, de către o „e- 
chipă a morții", alcătuită din legio
nari, membri ai așa-zisei „Gărzi de 
fier". Cum să uiți ? La aflarea incre
dibilei vești (deși asasinatul politic 
este o armă curentă în arsenalul 
mișcărilor fasciste), 47 de universi
tăți și academii de pe glob arborează 
drapelul îndoliat. Dar tot atunci, din 
Berlin, pleacă spre București o scri
soare, in care se spune, printre alte
le : ..O asemenea măsură este justă 
[uciderea lui Iorga] pentru că ea nu 
poate fi adusă la îndeplinire nicioda
tă de justiția ordinară, care este le
gată de paragrafe" (semnatar: 
H. Himmler). Cine se aseamănă se a-

cu
in care relie- 
forță și drama-

uită

gem", cum o arată și titlul, 
nu este atît un film des
pre catastrofă, cît unul 
despre felul în care au în
fruntat-o oamenii, avînd 
în fruntea lo<r „un om 
printre oameni", un om 
care a fost, din primele 
clipe, nu numai alături de 
poporul său. ci și în frun
tea proiectelor și acțiuni
lor de salvare și refa
cere ; un președinte care 
a spus și a repetat me
morabilele fraze : „Pentru 
un singur om, pentru o 
singură viată, nimic nu e

prea mult, nimic nu e 
prea scump".

11 urmărim pe secreta
rul general al Partidului 
Comunist Român, pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe cîmpurile 
operațiilor de salvare — 
în centrul Bucureștiului și 
în județe, cercetînd dete
riorările caselor de locuit, 
ale uzinelor, ca și cele ale 
monumentelor istorice, vi- 
zitind bolnavii și vorbind 
cu medicii, hotărînd mo
dul de ajutorare a sinis- 
traților, discutind cu con
structorii și arhitecții des
pre un nou centru al Ca
pitalei și un nou oraș 
Zimnicea.

Secvențele 
imagine de ansamblu a 
umanismului 
voluționar al societății 
noastre. Filmul devine 
astfel o peliculă despre 
reînnodarea, despre „re
nașterea cîntecului".

„învingem" afirmă for
ța Partidului ~ 
Român, 
crederea .
deplină a oamenilor, ho- 
tărirea
„de a nu schimba cu ni
mic programul de dez
voltare a țării" și de a-1 
transforma cit mai grab
nic în realitate.

Natalia STANCU- 
ATANASIU

alcătuiesc O
socialist re

al
Filmul

Comunist 
înconjurat de in
și solidaritatea

poporului român

nu merită44
puține șanse ar fi părut. Ia un mo- 
ment dat, că sint).

Dar se știe prea bine și ce a în
semnat fascismul pe plan mondial, 
cu sămînța pe care a aruncat-o, pe 
furiș, din timp, in grădina fiecărei 
țări. Buruienile care au încolțit, în 
fiecare Ioc, s-au crezut — pen
tru o vreme stăpîne pe des
tinul popoarelor, al planetei chiar. 
Atunci, 2. _ j
care nu ține seamă de 
ordinară legată de paragrafe" (în- 
telegindu-se printr-asta și convenții 
internaționale), hitleriștii au minjit 
harta omenirii cu semnele care și as
tăzi marchează — tocmai pentru a- 
ducere aminte — locurile în care 
s-au înăltat odinioară lagărele de ex
terminare. coșurile camerelor de ga
zare, cu macabrul lor rezultat : mili
oane de morți, de deportați. Sint 
acum muzee ale conștiinței popoare
lor ! Cum să treci cu vederea peste 
„exponate" : săpun făcut din grăsi
me umană, abajur lucrat din piele de 
om (de regulă tatuată), la lumina că
ruia, cine ornai știe care brută își con
tinua. seară de seară, duipă o zi de 
„muncă" (a se citi : asasinat în masă) 
lectura... Și mormanele de pantofi și 
ghete de copii, de pensule de ras, de 
ochelari... Neîndoielnic, acesta a fost 
unul din cataclismele sociale cele 
mai tragice cunoscute in istoria civi
lizației (cît de nepotrivit sună cuvân
tul „civilizație" alături, de asemenea 
fapte abominabile).

Nu avem dreptul moral să uităm 
ceea ce a însemnat fascismul, de orice 
culoare ar fi fost — negru, brun, 
verde — căci cine nu-și amintește 
învățămintele istoriei poate plăti 
scump uitarea, amarnic. Nu-i vorba 
de un anumit „fanatism al memo
riei". instinctiv. Politica dusă de sta
tul nostru față de demențele care, în 
trecut, au greșit din punct de vedere 
politic s-a dovedit, încă o dată, de 
un desăvârșit umanism. Dacă unii 
dintre aceștia și-au luat tălpășița 
împreună cu stăpînii lor fasciști, alții 
au rămas în tară. In funcție de actele 
săvirșite de fiecare, și în raport cu 
legile tării, ei au trebuit să-și ispă
șească vina, după care însă li s-au 
creat condițiile de a se reintegra în 
existenta socială. Majoritatea au pro
bat, de-a lungul multor ani, că au 
înțeles lecția istoriei și s-au înscris, 
corect, în viata colectivității noastre. 
Aceeași politică, desigur, rămâne să 
se aplice și în continuare fată de 
cei care au tras învățămintele nece
sare din erorile proprii, trecute. Dim
potrivă. fată de celelalte elemente 
care, după mai bine de trei decenii 
și ceva, uită (se prefac că uită !) mă
rinimia statului român, a poporului 
român, in ultimă instanță, și încearcă 
— trecînd din nou la acțiune — să 
reinnoade ghemul vechilor calomnii, 
insultîndu-și tara de origine, națiunea 
din sinul căreia provin, comolotînd 
cu cercuri adverse interesate în ase
menea „operațiuni", fată de toti a- 
ceștia este pe deplin justificată in
transigenta maximă, fără nici un fel 
de excepție.

Este de dorit — și pe umerii tutu
ror apasă o teribilă obligație morală 
în raport cu memoria milioanelor de 
victime ale fascismului — ca pretu
tindeni să se ia măsuri hotărâte prin 
care să nu se admită, sub nici o for
mă. oricît de abilă, tentativa de reac
tivare a unor elemente obscure, vădit 
reacționare în contextul contempora
neității. Toate cercurile progre
siste ale lumii, în numele ce
lui mai pur umanism cu putin
ță. în virtutea memoriei afective a 
popoarelor, se cuvine să ia poziție 
fermă, intransigentă. împiedicînd pla
nurile de revanșă ale „șopîrlelor" 
cărora, deși li s-a retezat coada la 
timpul potrivit, vor să și-o refacă 
și să aibă iarăși un cuvînt de spus pe 
arena internațională. Să le azvirlim 
în fată adevărul. Același Nicolae 
Iorga — victimă a fascismului — 
spune : „Adevărul e ca apa rece de 
care dor numai dinții bolnavi". De 
asta vă și dor dinții, domnilor 1

dună și, mai ales, cînd unii sânt in
spiratorii și diriguitorii celorlalți... 
Indivizi pentru care justiția este or
dinară la propriu și la figurat, „no
bilă" fiind doar... justiția pistolului, 
a pumnalului, a asasinatului și pro
vocării 1

Din păcate, există și astăzi unele 
țări în care. în numele „libertății", 
asemenea indivizi, fundamental cer
tați cu adevărul, cu spiritul umanis
mului. sint lăsați nu numai să tră
iască, să se hrănească și să respire 
aerul pe care l-au ales 
bă, cîndva. de teama . . 
legale ce le incumbă pentru cele 
făptuite, ci li se 
ționeze in fel și 
liber de acțiune 
n-au alt țel decît 
și tardiv, fie și 
dreptate odinioară 
crime, asasinate în masă, înseamnă 
să accepți, tacit, infestarea atmosfc; 
rei europene, poluarea unor minți 
mai vulnerabile de către acei care, în 
opiniile lor. în actele lor, vădesc că 
se inspiră din ideologia, de tristă a- 
ducere aminte, a fascismului.

Propria noastră experiență ne îm
piedică să uităm ce a însemnat, pen
tru România, legionarismul : cea mai 
neagră pagină din istoria sa. Atunci, 
in anii întunecați, teoretic și practic, 
legionarii s-au dovedit discipoli e- 
minenti ai hitleriștilor, cu nimic mai 
prejos în sfera terorii, a uciderilor 
fără judecată și fără tresărire, a ra
sismului respingător. în acele zile 
aprige, Liviu Rebreanu notează în 
jurnalul său (filă datată 23 ianuarie 
1941) : „S-a arătat că sînt mai răi 
decît toti care i-au precedat. Barem 
după omorârea celor închiși la Jilava 
în condiții oribile și mai ales a lui 
Iorga și Madgearu, nici un român 
nu mai putea crede într-înșii. Toate 
acestea fac ca azi toată lumea să 
fie mulțumită că s-au prăbușit și ni
meni să nu fie îndurerat că sînt îm- 
pușcați. N-am auzit un om care să 

Unii insă au scăpat, 
atunci chiar — îmbrăcați 

! nemțești, cu pașapoarte 
păstrați de către hitle- 
masă de manevră... Au 

hitleriștii, dumnealor,

in mare gra- 
răspu liderilor

și îngăduie să ac- 
chiip. Să dai cimp 
unor oameni care 
să demonstreze, fie 
abject, că au avut 

cînd au făptuit

în numele justiției lor,
„justiția

Opanez,

și tipărită 
sărbători -

reface pe 
riguroase 
itinerarul

la 
de 
în 
u- 
a-

„Monumentele
Elaborată 

în preajma 
rii centenarului cuce
ririi independenței de 
stat a României, lucra
rea Monumentele ne
atârnării de dr. Florian 
Tucă (Editura milita
ră, 1977) cuprinde un 
bogat material evoca
tor al unuia din fun
damentalele evenimen
te ale istoriei noastre. 
Autorul întreprinde o 
cercetare atentă a iz
voarelor documentare 
ale epocii, struoturîn- 
du-și firul expunerii 
pe reperele durabile 
ale ansamblurilor sta
tuare, mausoleelor, mo
numentelor, obeliscu
rilor ridicate în amin
tirea eroilor căzuti in 
campaniile din 1877— 
1878 ale războiului 
pentru independentă, 
în aceste monumente, 
așezate în numeroase 
așezări de pe teritoriul 
patriei sau în diferite 
localități din Bulgaria 
unde au avut loc lup
tele încununate de vic
torie. poporul nostru, 
ca și cel bulgar, adună 
florile omagiului și re
cunoștinței pentru jert
fele generalilor, ofițe
rilor și soldatilor ro
mâni. Sint locuri unde, 
de o sută de ani, ge
nerații după generații 
poposesc, glorificînd 
faptele străbunilor, ale 
tuturor celor care, din 
veacuri, și-au dat via
ta pentru neatimare, 
pentru libertate.

Monumentele — de 
la simple coloane cu 
.inscripții evocatoare, 
pină la complexe mo
numentale — consti
tuie pagini vii de cro
nică, repere de unică 
intensitate emoțională 
pe parcursul pelerina
jului la locurile de

luptă și jertfă ale îna
intașilor.

Autorul 
baza unei 
investigații
eroic al anilor 1877— 
1878. Plecind de 
statuia unui erou, 
la cuvintele săpate 
piatra sau bronzul 
nui obelisc, el face
pel la diverse surse 
documentare din epocă
— însemnări și memo
rii de război, tăieturi 
din ziare etc. — pen
tru a crea, cu procedee 
apropiate de literatura 
istorică, imaginea pu
ternicii mobilizări de 
conștiință a națiunii 
române ce pornea la 
luptă hotărîtă să-și a- 
p'ere independenta de 
stat proclamată, într-o 
atmosferă de elan pa
triotic, la 9 Mai 1877.

Prima parte a cărții
— Itinerar eroic româ
nesc — începe cu 
descrierea monumen
telor înălțate pe malul 
Dunării, la Calafat, 
Ciupercenii Noi, Cora
bia. Turnu Măgurele, 
Brăila. Măcin, Tulcea. 
De la cuvintele săpate 
pe coloana memorială 
de la Calafat — „în a- 
mintirea bombardării 
Vidinului... 1877“ —
pină la atît de semni
ficativa inscripție ce-a 
fost gravată pe una din 
laturile obeliscului de 
la Tulcea — „Ridica- 
tu-s-a acest monument 
de cetățenii Tulcei și 
ai tării... spre veșnica 
amintire a readucerii 
Dobrogei la căminul 
strămoșesc prin vitejia 
armatei române"... — 
se evocă gestul energic 
al ridicării la luptă 
pentru apărarea inde
pendenței, a ființei na
ționale a poporului ro
mân. In continuare, 
„itinerarul eroic ro-

mânesc" ne face să ză
bovim în diferite așe
zări unde obștile ora
șelor șl satelor și-au 
cinstit eroii : Ploiești, 
Focșani, Vaslui, Cislău, 
Pitești. Rimnicu Vil- 
cea. București.

Partea a doua — I- 
tinerar eroic pe terito
riul Bulgariei — cu
prinde descrierea mo
numentelor prin care 
poporul bulgar oma
giază eroismul arma
telor române care au 
participat la cucerirea 
redutelor de la Plev
na, Gri vi ta, .__  .,
Rahova, Poradim. în 
mausoleul de la Plev
na, în Muzeul ostașu
lui român din Para
dim, in busturi come
morative sau în diferi
te materiale păstrate 
In muzeele bulgare din 
localitățile unde au 
luptat armatele româ
ne se e'xprimă în mo
dul cel mai profund i- 
deea de solidaritate a 
popoarelor, aspirația 
lor spre libertate și in
dependență națională.

Intitulată Bărbați ai 
datoriei, partea a treia 
schițează profilul unor 
ostași eroi, așa cum îi 
ține minte istoria și 
cum îi prezintă bustu
rile și statuile ce le-au 
fost consacrate : gene
ralul de divizie Ale
xandru Cernat (str. 
Știrbei Vodă, Bucu
rești), generalul Cris- 
todulo Cerchez (Plev
na), generalul 
ghe Teleman 
general Carol 
(Facultatea de 
nă. București). 
Constantin Ene (Calea 
13 Septembrie. Bucu
rești). căpitanul Nico
lae Valter Mărăeinea- 
nu (Plevna), soldatul 
Grigore Ion (Dumbră- 
vești-Prahova),

Completat cu o evo
care a monumentului 
victoriei ce consemna 
dobindirea indepen
denței (capitolul Pe 
sub arcul de triumf) și 
cu o listă cuprinzind 
monumentele, obeliscu
rile, busturile și plă
cile comemorative ri
dicate pe pămintul ță
rii în memoria luptă
torilor români partici
pant! la războiul .din 
1877—1878, volumul 
Monumentele neatîr- 
nării de dr. Florian 
Tucă constituie o va
loroasă contribuție la 
cunoașterea felului în 
care un eveniment cru
cial pentru istoria 
României a pătruns, 
prin operele de artă și 
semnele evocatoare, in 
memoria generațiilor, 
dobîndind expresia re
velatoare a unor stră
lucite pagini de epopee 
națională.
Constantin PRUT

<4 * .

Monumente ridicate în cinstea eroilor români 
la Focșani (fotografia de sus) și la Calafat 

(fotografia de jos)

Gheor- 
(Huși), 
Davila 

medici- 
maiorul

zică : săracii !“ 
au fugit — . 
în uniforme 
nemțești — 
riști drept 
fost înfrînți 
firește, și-au căutat alți patroni... Și 
din banii aceștia murdar cîștigați vor 
să-și ajute „frații" pe care, acum nici 
patru decenii, i-au căsăpit în numele 
credinței profunde în fiihrer și căpi
tan... Am primit sprijin de pe toate me
ridianele globului pămîntesc și, odată 
cu ajutorul material, s-a reafirmat 
și stima cetățenilor de pretutindeni ; 
firește, au dorit să ne sprijine, într-o 
astfel de situație gravă, și oameni 
care, deși trăiesc de cine știe cînd 
la depărtări de mii de kilometri de 
România, n-au uitat ce înseamnă cu- 
vîntul românesc „dor" — unic in 
lume — ca. de pildă, acel dulgher 
pensionar din America de Sud. origi
nar din România, care a donat 50 de 
dolari pentru sinistrați. spunînd că 
știe că e o sumă mică, dar n-a putut 
să nu sprijine și el, după posibilități, 
țara în care s-a născut.

„Cine uită nu merită". Cum să uiți 
că fascismul legionar (de fapt expri
mare cvasipleonastică, amîndouă no
țiunile fiind aproape identice) a îm
pins România pină la marginea ca
tastrofei, primejduindu-i existenta ? 
în ce ungher al memoriei să împingă 
orice om normal, cinstit și iubitor de 
patrie neasemuitele suferințe și pa
gube pe care „seismul verde" le-a 
produs poporului român ? Un „cama
rad" — Gheorghe Crețu — a ucis în 
serie, unul după altul, intr-o celulă 
de la Jilava, 17 deținuți încă neju
decați, după care, nesatisfăcut, s-a 
repezit și în celula vecină, ca să mai 
ucidă alți 6, în total 23 de oameni în 
fix 10 minute, mai puțin de o ju
mătate de minut pentru o viată (îmi 
aminteam de toate acestea în dra
maticul început de martie 1977. cînd 
vedeam, pe șantierele salvării, ce 
luptă acerbă, ziua și noaptea, se dă
dea. în numele umanismului socialist, 
pentru fiecare viată de om. oricît de

Vigilenți față
„beznei

de primejdiile 
brune“

(Urmare din pag. I)
• Căluțul cocoșat : BUZESTI — 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,15: 20.
• Lumea circului (ambele serii) : 
GRIVITA — 9; 12; 16; 19, FLAMU
RA — 9; 12; 16; 19, COTROCENI 
— 9,15: 12,30; 16; 19,15.
• Departe de lumea dezlănțuită 
(ambele serii) — 9.45, Ultima re
licvă — 18,30, Luminile orașului — 
20,30 : CINEMATECA.
O Tănase Scatiu : CENTRAL — 
9,15; 12,30: 16; 19,15.
• Accident : PACEA — 15; 17,15; 
19,30, FERENTARI — 9,30; 11,30; 
13,30; 13,30; 17,30; 19,30.
• Șatra : LIRA — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,30; 17.45; 20, MUNCA — 10; 12; 
14; 16; 18; 20.
• Legenda șerifului din Tennessee: 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
• Actorul și sălbaticii : VIITO
RUL — 9; 12; 15; 18.
• Un suris, o palmă, un sărut :
GLORIA — 8,45; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Solitarul de la Fortul Hum

boldt : MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 
17,15; 19,30.
• Rîul de aur : COSMOS — 9,30; 
11,30; 13,45; 15,45; 18; 20,15.
• Africa Express : ARTA — 10; 
12; 14; 16; 18; 20.
• Prietenii mei, elefanții (ambele 
serii) : GIULEȘTI — 9,15; 12; 16; 
19,15.
• Cartea junglei : FLACARA — 
9.30; 11,30; 13,30.
• Pivotul echipei de baschet : 
FLACARA — 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Coana Chirița — 10. Un 
fluture pe lampă — 15; 19, (sala 
mică) : Viața unei femei 10 
Comedie de modă veche — 15, Zoo 
— 19,30, (sala Atelier) : Treptele 
iubirii — 19.

• Filarmonica „George Enescu44 
(Ateneul Român — salonul came
ral) : „Cîntarea României44. Recital 
susținut de elevi ai Liceului de 
muzică „George Enescu44 — 10, 
(la Ateneul Român) : Concert ex
traordinar susținut de Orchestra 
„Bach“-Gewandhaus din Leipzig. 
Conducerea muzicală : Gerhard 
Bosse. Program „Bacii44 — 20.
• Orchestra simfonică a Radio- 
televiziunli : Concert extraordinar 
(în Contul 1977). Dirijor : Mădălin 
Voicu. Solist : Ion Voicu — 20.
• Opera Română : Fidelio — 19.
• Teatrul de operetă (la Opera 
Română) : Contesa Maritza —
10.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
laridra44 (sala Grădina Icoanei) : 
Tineri căsătoriți caută cameră — 
11, A 12-a noapte — 19.
• Teatrul Mic : Vara trecută Ia 
Ciulimsk — 10,30, Mania posturilor 
— 15, Dosarul Andersonville —
19.30.
• Teatrul de comedie : 12 oameni 
furioși — 19,30.

• Teatrul evreiesc de stat : Hai 
noroc și zeilig șor ! — n, Dibuk
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase44 (sala Victoria) : Deschis 
pentru renovare — 19.
• Teatrul „I. Vasilescu44 : Fortul
— 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 : Cîntece din prispa casei
— 16.30; 19.30.
• Ansamblul artistic „Doina44 al 
armatei (la Casa Centrală a Arma
tei) : Spectacol de estradă „Revis
tă... Ia ordin44 — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă44 ; Scufița 
cu trei iezi — 10, Nota zero la pur
tare — 16.
• Teatrul „Țăndărică44 (la Casa de 
cultură „Petofi Săndor44) : Tigrișo- 
rul Petre — 11.
• Circul București : Spectacol 
prezentat de Circul mare din Var
șovia — 10; 16; 19,30.
• Conservatorul „Ciprian Porum- 
bescu44 : Concert „Beethoven44. 
Simfonia a IX-a — 11.

și dragostea a sute de mii și a mi
lioane de făpturi omenești din zeci 
de țări ale lumii. M-a impresionat 
puternic faptul că nenumărati prie
teni. nenumărate cunoștințe, de la 
Berlin pînă la Montreal sau de la 
Helsinki pînă la Tel Aviv, doreau, 
prin toate mijloacele de comunicație, 
să capete știri despre soarta tării, 
doreau să ne asigure că se află 
alături de noi. Și am fost puternic 
emoționat văzind că articole ale re
vistei „A Het" au fost reproduse in 
coloanele multor publicații din țări 
prietene, stîrnind admirație pentru e- 
roismul poporului nostru în lupta Cu 
urmările marelui cataclism.

Nu știu dacă există vreun proverb 
care să spună că și dușmanul tot la 
nevoie se cunoaște. Este o veche ca
racteristică a forțelor întunericului, a 
vrăjmașilor progresului, a fasciștilor 
noi și vechi, caracteristică derivînd 
direct din însăși natura lor, de a 
tinde să înjosească însăși demnitatea 
de om. Mie. unuia, solicitudinea ban
dei de legionari din. Franța, mani

festată prin intermediul postului 
„Europa liberă", mi-a amintit „Enei- 
da“ lui Vergiiiu, mai exact, momen
tul cînd Laokoon vede calul troian 
și exclamă „Timeo Danaos et dona 
ferentes I". Adică, „Mă feresc de 
danai chiar daruri cînd fac !“... A te 
feri de dușmani, a respinge aseme
nea provocări ale legionarilor care 
și-au făcut profesiune de existentă 
din calomnierea tării înseamnă, în 
limbajul sfintei noastre indignări, a 
respinge cu repulsie asemenea „da
ruri", căci nici la nenorocire și nici 
la bucurie poporul nostru unit nu 
vrea să aibă de-a face cu nici un fel 
de legionari, cu nici un fel de fas
ciști — fie ei „neo", fie din cei vechi.

Este in aceasta nu numai expre
sia unei mîndrii și a unei demnități 
firești, dar și neclintita fermitate, 
neîngâduinfa de granit, fără nici un 
fel de concesie, vigilenta mereu trea
ză față de tot ce amintește de acea 
„beznă brună" a omenirii care s-a 
numit și se numește fascism.

Este un pericol fată de care ome
nirea nu are voie să nu fie vigilenta.
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Doamnei ELENA CEAUȘESCU
Urmăresc cu mare mihnire evenimentele dramatice care lovesc țara 

dumneavoastră. Mă gîndesc mult la dumneavoastră și la durerea dv. 
din toate clipele și tin să vă exprim personal profunda mea solidari
tate cu victimele.

Vă urez toată forța necesară pentru ca să puteți cu aceeași ardoare să 
ajutați pe concetățenii dumneavoastră loviți atit de crud.

Cu prietenia mea
IOANNA TSATSOS

Primire la C. C. al P. C. R.

Cronica
Cu prilejul celei de-a 32-a ani

versări a eliberării Ungariei de sub 
dominația fascistă, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu. a adre-
sat o telegramă de felicitare mi-
nistrului afacerilor externe al Re-
publicii Populare Ungare, Puja
Frigyes.

Cu același prilej, ministrul apă-
rării naționale al Republicii Socialis
te România, general de armată Ion 
Coman, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului apărării al Re
publicii Populare Ungare, general
colonel Czinege Lajos.

Impresionante manifestări ale umanismului 
și solidarității poporului nostru

NOI CONTRIBUȚII ÎN „CONTUL OMENIEI"
TELEGRAME Șl SCRISORI ADRESATE 

TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

președintele Comitetului național de ajutorare
„Delegații întruniți in cadrul con

ferinței organizației municipale de 
partid Hunedoara, — se spune în 
telegramă — in numele celor peste 
15 500 de comuniști, al organizațiilor 
de masă, obștești și al colectivelor de 
muncă, asigură prin dumneavoastră, 
mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. și Comitetul 
național de ajutorare, pe care cu 
onoare îl conduceți, de înaltul nostru 
spirit al solidarității umane, al întra
jutorării frățești, trăsături izvorite 
din adîncul inimilor noastre calde 
de siderurgiști, constructori, mineri 
și cetățeni ai României socialiste.

Animați de dorința de a contribui 
la efortul întregii noastre națiuni 
atit de greu încercate, colectivele de 
muncă, toți cetățenii municipiului 
Hunedoara au hotărît să organizeze 
depuneri individuale și colective in 
beneficiul refacerii bunurilor distru
se de cutremur în valoare de peste 
23 milioane lei pînă la sfîrșitul aces
tui an. De asemenea, prin activitatea 
practică a elevilor și studenților din 
municipiu, vom pune la dispoziția 
unor unități de învățămînt calamitate 
240 de paturi împreună cu lenjeria 
necesară pentru grădinițe, mobilier 
pentru 5 săli de clasă, 50 truse 
de lăcătușerie. La această modestă 
contribuție din partea hunedorenilar 
se mai adaugă și măsurile întreprinse 
pentru a ne majora angajamentele 
asumate la începutul acestui an și de 
a realiza in plus o producție globală 
in valoare de 270 milioane lei. de a 
depăși planul la export cu 20 mi
lioane lei".

In. telegrama trimisă de participan- 
ții la conferința municipală de partid 
Deva se spune. intre altele : „în 
spiritul profundului umanism so-

Continuă să ne sosească din întreaga fără noi și noi 
vești despre înalta conștiință civică a oamenilor muncii, 
mărturii emoționante în ajutorul sinistraților, în spriji
nirea operei de reconstrucție.

• Constructorii de autocamioane 
din Brașov au hotărit să depună în 
contul omeniei suma de peste 
14 000 000 lei, reprezentînd retribuția 
unei zile de muncă pe lună pînă 
la finele anului.
• Angajații de la Șantierul naval 

din Galați contribuie la contul ome
niei cu 5 000 000 lei.

• Muncitorii, inginerii si tehnicie
nii de la întreprinderea metalurgică 
din Bacău au hotărit să depună 
suma de 2 260 000 lei, reprezentînd 
retribuția unei zile pe lună pînă la 
sfîrșitul anului și o parte din grati- 
ficațiile cuvenite pe 1976. Și anga
jații de la întreprinderea de confec
ții din Bacău au subscris în a- 
celași cont cu suma de 2 067 000 lei, 
reprețsntînd retribuția unei zile de 
m&fică pe lună pină la sfirșitul 
anului.
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Azi, România - R.F. Germania

FOTBAL

Rezultatele meciurilor din etapa a XXI-a
® Universitatea Craiova pe locui al doilea

in clasament
între fruntașa clasamentului gene

ral, Dinamo, și F.C.M. Galați exista 
o diferență de 15 puncte. După etapa 
a XXI-a. decalajul de puncte s-a 
mărit la 17. prin meciul Dinamo — 
F.C.M. Galați 4—0 (3—0), golurile
fiind înscrise de Georgescu (min. 15 
din penalti și min. 72), Custov (14) și 
Cheran (37). însă toate celelalte par
tide ale acestei etape au fost relativ 
echilibrate : e drept, nu s-a consem
nat nici un rezultat de egalitate, to
tuși, cele opt' echipe victorioase au 
obținut ciștig de cauză la o diferență 
de un singur gol. Rezultatul de 2—1 
a fost un fel de scor-refren. el in- 
registrindu-se în nu mai puțin de 
sase dintre cele nouă jocuri. Eve
nimentele etapei s-au situat tocmai 
in perimetrul scorului de 2—1. în or
dine de importanță pentru clasament 
ele fiind următoarele : Corvinul a 
învins pe Steaua cu 2—1 (1—0), prin 
golurile marcate de Economu (27), 
Șumulanschi (66) și respectiv Năsta- 
se (68) ; Universitatea Craiova a 
invins. la Iași, pe Politehnica cu 
2—1 (0—1), replicând golului marcat 
de gazde prin Romilă II (37 din pe
nalti) cu cele' înscrise de tinerii Iri- 
friescu (70) și Cămătaru (87) ; la 
Constanta, F.C. Argeș a accentuat si
tuația critică a echipei locale, pe care 
a învins-o cu 2—1 (0—0), prin golu
rile marcate de Dobrin (51). Iovănes- 
cu (82). pentru gazde înscriind Peniu 
(52) ; Rapid s-a smuls de pe ante- 
penultimui loc. întrecind oe U.T.A.

zilei
Consiliul Național al Frontului U- 

nității Socialiste, Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, Comitetul Central al U- 
nlunii Tineretului Comunist, Consi
liul Național al Femeilor, Comitetul 
național pentru apărarea păcii. Co
mitetul foștilor luptători antifasciști, 
alte organizații de masă și instituții 
centrale au trimis, de asemenea, te
legrame de felicitare organizațiilor 
și instituțiilor similare din Republica 
Populară Ungară,

A apărut revista „Magazin istoric" 
nir. 4'1977.

cialist ce caracterizează poporul 
nostru, al solidarității umane și al 
întrajutorării frățești, colectivele de 
muncă din întreprinderile și institu
țiile municipiului, tinerii, țăranii co
operatori, locuitorii cartierelor și sa
telor și-au manifestat dorința de a 
contribui la fondul omeniei, pentru 
recuperarea grabnică, pentru alina
rea suferințelor celor loviți de seism. 
Prin contribuții benevole, donarea 
gratificațiilor și altor sporuri ce li se 
cuveneau, prin atribuirea unei părți 
din retribuție pînă la sfîrșitul anu
lui, prin fonduri obținute din mani
festări culturale, sportive și alte ac
țiuni, am subscris pînă în prezent la 
contul 1977 — ajutoare sinistrați cu
tremur — cu peste 18 milioane lei, 
sumă pe care o vom suplimenta prin 
noi acțiuni.

Informindu-vă despre aceste ac
țiuni umanitare, vă încredințăm, mult 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, că 
oamenii muncii din municipiul Deva 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — în frunte cu co
muniștii, își vor intensifica eforturile 
și contribuția în opera de refacere, 
că vom fi în permanență, prin noi 
acțiuni de sprijin material și moral, 
alături de populația din localitățile 
și zonele afectate de cutremur".

• Intr-o scrisoare adresată to
varășei ,£lena Ceaușescu, angajații, 
Institutului de cercetări pentru valo
rificarea legumelor și fructelor arată 
că au subscris în contul omeniei cu 
suma de 194 240 lei, reprezentînd va
loarea unei zile de muncă pe fiecare 
lună pînă la sfîrșitul anului.

o De' asemenea, într-o altă scri
soare, Colegiul de avocați al muni
cipiului București și județului Ilfov 
comunică hotărîrea de a participa la 
contul omeniei cu suma de 586 000 lei.

• Minerii de la Barza, județul 
Hunedoara, contribuie in contul o- 
meniei cu 3 500 000 lei.

9 Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii de la întreprinderea de strunguri 
din Arad au hotărît să doneze în 
contul omeniei aproape 3 000 000 lei, 
reprezentînd retribuția unei zile de 
muncă pe lună pînă la sfîrșitul 
acestui an.

• Muncitorii, inginerii și tehnicie
nii de la întreprinderea mecanică 
Mija, din județul Dîmbovița, au 
hotărit să contribuie la contul o- 
meniei cu suma de peste 1 500 000 lei.

• Personalul marii unități în care 
secretar al consiliului politic este co
lonelul Partene Luchi a înscris ftînă 
in prezent la contul omeniei, prin de
puneri din retribuție, suma de 
3 634 256 lei.

cu 2—1 (2—0). intr-o partidă cu go
luri frumoase semnate de Neagu (19), 
Rontea (39). respectiv Nedelcu (77) ; 
și S.C. Bacău, a urcat în clasament, 
învingind pe Progresul, care condu
sese pînă cu trei minute înainte de 
sfârșit prin golul lui Apostol (70), dar 
Munteanu (ce ratase un penalti în 
min. 75) a avut puterea sufletească 
să înscrie în final două puncte (87 și 
90 1) ; F.C. Bihor, împotriva echi
pei ambițioase a minerilor din Valea 
Jiului, a ciștigat greu cu 2—1 (0—0) 
o partidă ale cărei goluri au fost 
marcate de Kun II (50), Florescu (80), 
respectiv Augustin (71). în celelalte 
două meciuri, de asemenea, victorii 
la limită : -Sportul studențesc — 
F.C.M. Reșița 1—0 (1—0), gol marcat 
de M. Olteanu (18) și Politehnica Ti
mișoara — A.S.A. 1—0 (1—0) prin go
lul lui Șerbănoiu (38).

în clasament, ordinea primelor 
locuri e acum următoarea : 1. Dina
mo — 28 p (un meci restant) ; 2. U- 
niversitatea Craiova — 26 p ; 3 și 4 
Steaua și Jiul cu cite 25 p. în fruntea 
clasamentului „tunarilor", Dudu 
Georgescu (Dinamo) are acum 25 go
luri (trei din penalti).

Etapa viitoare, a XXII-a, a fost re- 
programată la 23 aprilie. O etapă in 
care Dinamo și Jiul vor juca in de
plasare (cu F.C. Constanța și F.C.M. 
Reșița), iar Universitatea Craiova și 
Steaua pe terenurile proprii (cu Spor
tul studențesc și A.S.A.).

V. M.

Simbătă dimineața, tovarășul Ilie 
Vendeț. membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația Federației 
Tineretului Comunist din Italia 
(F.G.C.I.), condusă de Massimo d’Ale- 
ma, secretarul general al F.G.C.I., 
membru al Direcțiunii Partidului Co
munist Italian, care efectuează o vi

Plecarea delegației 
Partidului Istiqlal din Maroc

Simbătă dimineața a părăsit Ca
pitala delegația Partidului Istiqlal 
din Maroc, condusă de Abdesalam 
Benabdeljelil, membru al Comitetu
lui Executiv al partidului, care a fă
cut o vizită în tara noastră la invi
tația Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Mihai

• Lucrătorii Direcției sanitare a 
județului Dîmbovița vor depune în 
contul omeniei 900 000 lei, reprezen
tînd cote din retribuția tarifară 
lunară pînă la sfîrșitul acestui an. 
De asemenea, ei au depus la C.E.C. 
în numerar 150 000 lei.

• Angajații întreprinderii de trans
porturi auto Satu Mare contribuie cu 
suma de 1 290 000 lei, provenită din 
donarea retribuției pe o zi din fie
care lună pînă la sfîrșitul anului și 
o parte din retribuție.

« Muncitorii, mecanizatorii, ingi
nerii și tehnicienii din întreprinderi
le agricole de stat din județul Pra
hova au hotărît să doneze în con
tul omeniei și al solidarității, din re
tribuția lor, suma de 1 100 000 lei.

0 Membrii cooperativei agricole de 
producție din comuna Jucu, județul 
Cluj, au hotărit să contribuie la 
contul omeniei din veniturile perso
nale cu suma de 154 000 lei și 30 000 
kg cereale.

0 Țăranii cooperatori din comuna 
Osești, județul Vaslui, au hotărît ca 
din veniturile proprii să depună in 
contul 1977 suma de 186 000 lei și 
20 000 kg de cereale, iar contribuția 
membrilor cooperatori din Dănești, 
același județ, este de 166 000 lei.

0 Mecanizatorii din comuna Seaca 
de Pădure, județul Dolj, au hotărît 
să depună 50 000 lei, reprezentînd 
gratificațiile pe 1976.

0 Țăranii cooperatori, mecaniza
torii, cadrele didactice și elevii din. 
comuna Răucești, județul Neamț, 
contribuie la contul omeniei cu suma 
de 343 000 lei.

0 Pină în prezent, locuitorii co
munei Vișeu de Jos (Maramureș) — 
angajații de la C.F.R., cooperativa 
de consum, școala generală, consiliul 
popular și membrii cooperativei agri
cole — și-au înscris contribuția la 
contul omeniei cu 240 000 lei.

0 Angajații de la unitatea fo
restieră de exploatare și transport 
din orașul Tg. Lăpuș au hotărit să 
contribuie cu suma de 560 000 lei.

0 Angajații de la întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geologice 
Maramureș au hotărît să depună în 
contul omeniei suma de peste 
1 000 000 lei. La rândul lor. cei de la 
Autobaza de călători din Baia Mare 
donează 659 000 lei din retribuții. și 
gratificatii. iar cei de la întreprin
derea comercială de stat pentru ali
mentație publică din aceeași locali
tate peste 100 000 lei.

o Angajații de la întreprinderea 
de valorificare a cerealelor si plante
lor tehnice Ialomița au hotărît să 
depună în contul de ajutorare a si
nistraților suma de 1 500 000 lei. ceea 
ce reprezintă o parte din gratifica- 
tiile pe anul trecut și valoarea unei 
zile de muncă din fiecare lună pînă 
la sfirșitul anului.

0 Muncitorii, mecanizatorii, ingi
nerii și tehnicienii din întreprinderile 
agricole de stat din județul Olt au 
hotărît să contribuie la contul ome
niei cu peste 2 000 000 lei.

0< Lucrătorii din unitățile sanitare 
din județul Mehedinți se înscriu cu 
suma de 980 000 lei. Cooperatorii 
din comuna Pristol, același județ, 
au hotărit să contribuie cu 120 000

Tradiționala competiție interna
țională de hochei pe gheată „Cupa 
federației" se va încheia astăzi pe 
patinoarul artificial din parcul spor
tiv „23 August", odată cu desfășu
rarea ultimelor două partide.

Cu începere de la ora 16. amato

În cîteva rînduri
0 Campionatele mondiale de tenis 

de masă au continuat la Birmingham 
cu probele de simplu. La masculin, in 
primul tur, jucătorul român Tudor 
Gheorghe l-a învins cu 3—1 (21—13, 
16—21, 25—23, 21—15) pe R. Lee (Noua 
Zeelandă). Ceilalți doi concurent! ro
mâni, Marin Firănescu și Ștefan Mo- 
raru, au fost eliminați. Primul a pier
dut cu 0—3 la Kunz (Cehoslovacia), 
iar cel de-al doilea a fost întrecut cu 
3—0 de către englezul Day.

în primul tur la feminin, Eva Fe- 
renezi (România) a eliminat-o cu 
3—0 (21—15, 21—18. 23—21) pe Bai Ok 
Yeup (Coreea de Sud).

0 Competiția internațională de 
gimnastică de Ia Moscova a conti
nuat cu concursul feminin, vic
toria revenind sportivei sovietice 
Maria Filatova, care a totalizat 
la individual compus 38,20 puncte. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
coechipierele sale Natalia Șapoșni- 
kova — 37,55 puncte, Elena Mihina 
— '37,40 puncte, Steffi Krekcr (R.D. 
Germană) — 37,30 puncte. Gabi 
Gheorghiu (România) — 37,05 puncte 
și Eva Ovary (Ungaria) — 36,90 
puncte.

0 După cum s-a mai anunțat, cea 
de-a 22-a ediție a campionatelor eu
ropene de box se va desfășura între 
28 mai și 5 iunie în orașul Halle 

zită în țara noastră, la invitația C.C 
al U.T.C.

Au luat parte Ion Traian Ștefă- 
nescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
și Radu Enache, secretar al C.C. al 
U.T.C.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Dalea. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, de membri ai Consiliului Na
țional al F.U.S.

A fost prezent Abdelalil Serraj, 
Însărcinat cu afaceri a.i. al Marocului 
la București.

(Agenpres)

lei. cei din Obîrșia de Cimp cu 
167 000 lei. cei din Salcia — 292 800 
lei, din Oprișor — 247 500 lei. Locui
torii satelor și comunelor mehedin- 
țene își valorifică prin cooperație 
surplusul de produse vegetale și 
animale, depunînd sumele rezultate 
în contul omeniei. Pină în prezent, 
ei au depus pe această cale 
437 000 lei.

® Țăranii cooperatori din comuna 
Miclești, județul Vaslui, au hotărit 
să contribuie Ia „Contul 1977“ cu 
260 000 lei, cei din Văleni de Huși cu 
115 000 lei, precum și importante can
tități de produse, între care 40 000 kg 
cereale.

0 Lucrînd pînă la finele anului 
cite o duminică pe lună fără retri
buție și donând o parte din retribuția 
lunâră, lucrătorii meșteșugari de la 
cooperativa „Metalo-Lemn" din Satu 
Mare se înscriu în contul omeniei cu 
peste 300 000 lei.

0 660 000 lei este suma subscrisă In 
contul omeniei de către angajații de 
la întreprinderea de producere și in
dustrializare a legumelor și fructelor 
din orașul Calafat-Dolj.

0 Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii din întreprinderile agricole de 
stat din județul Ialomița vor depune 
din retribuție, pină la sfirșitul anu
lui, peste 8 000 000 lei, iar lucrătorii 
din comerțul de stat și cooperația de 
consum din același județ contribuie 
la contul omeniei cu 2 700 000 lei.

0 Pînă în prezent, din donații, va
lorificarea deșeurilor colectate și prin 
acțiunile culturale întreprinse în a- 
ceastă perioadă. Comitetul municipal 
al femeilor Hunedoara și comisiile 
de femei din municipiu au depus in 
„Contul 1977“ suma de 64 OOOlei.

0 Personalul sanitar din munici
piul Brașov a depus pină în prezent 
la C.E.C. în contul omeniei peste' 
700 000 lei, urmînd ca pină la sfîrși
tul anului suma totală să se ridice 
la peste 3 000 000 lei.

0 Cadrele didactice și personalul 
tehnico-administrativ de la liceul 
„Emanoil Gojdu" din Oradea au ho
tărît să contribuie la contul omeniei 
cu contravaloarea unei zile de mun
că în fiecare lună pină la finele anu
lui, in sumă de aproape 85 000 lei.

0 Oamenii de artă și cultură din 
cadrul instituțiilor subordonate Co
mitetului de cultură și educație so
cialistă al județului Cluj vor contri
bui la contul 1977, din retribuțiile 
personale, cu peste 800 000 lei. De a- 
semenea, se organizează spectacole 
și manifestări cultural-artistice in 
beneficiul . sinistraților.

0 Teatrul „Victor Ion Popa" din 
Bîrlad a detpus în contul solidarității 
încasările realizate la mai multe 
spectacole susținute pînă acum atit 
pe scena birlădeană, cit și in alte 
localități din județ. Totodată, la ace
lași cont al omeniei, artiștii teatrului 
s-au înscris cu retribuția unei zile pe 
lună pină la sfîrșitul anului.

0 Ansamblul artistic „Maramure
șul", împreună cu angajații Casei de 
cultură a sindicatelor din Baia Mare 
contribuie cu peste 75 000 lei. sumă 
provenită din retribuția proprie și 
din spectacolele oferite în acest scop.

rii sportului cu crosa și pucul vor 
putea urmări jocul dintre echipele 
S.K. „Urițki" Kazan (U.R.S.S.) și 
Ingstav Brno (Cehoslovacia). în 
continuare, de la ora 18,30, este pro
gramat meciul dintre selecționatele 
României și R. F. Germania.

(R. D. Germană). în vederea acestui 
important eveniment sportiv, orga
nizatorii din Halle fac intense pre
gătiri. Zilele acestea, doi membri ai 
Comisiei tehnice de pe lingă E.A.B.A., 
John Henderson (Scoția) și Karl 
Heinz Wehr (R. D. Germană), au 
vizitat arena care va găzdui reuniu
nile, sălile de antrenament, centrul 
de presă și alte instalații tehnice.

în cadrul unui interviu. John 
Henderson a declarat că este satis
făcut de pregătirile care se fac in 
vederea campionatelor europene.

0 în sferturile de finală ale 
turneului international feminin de 
tenis de la Hilton Head Island (Ca
rolina de Sud), jucătoarea iugoslavă 
Mima Jausovec a învins-o cu 6—3, 
6—4 pe americana Rosemary Casals. 
Celelalte trei partide s-au încheiat 
Cu următoarele rezultate: Chris 
Evert (S.U.A.) — Kathy May (S.U.A.) 
6—1. 6—0; Billie Jean King (S.U.A.) 
— Renata Tomanova (Cehoslovacia) 
6—3, 7—5; Kerry Reid (Australia) — 
Tracy Austin (S.U.A.) 6—3. 7—5.

0 în sferturile de finală ale tur
neului de tenis de la Londra s-au în
registrat următoarele rezultate : 
V. Amritraj — Iile Năstase : 6—3,
5— 7, 6—2 ; Stokton — Solomon :
6— 3, 6—4 ; Gerulaitis —• Fiback : 6—2, 
6—3 ; Dibbs — Case : 7—5, 6—3.

SÂRBĂ TO A RE A NAȚIONALĂ

A UNGARIEI PRIETENE
Tovarășului JÂNOS KÂDÂR

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășului PÂL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungar»

Tovarășului GYORGY LÂZÂR
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ungar» 

BUDAPESTA
Sărbătorirea celei de-a 32-a aniversări a eliberării 

Ungariei de sub dominația fascistă ne oferă prilejul ca. 
In numele Partidului Comunist Român, al Consiliului de 
Stat, al Guvernului Republicii Socialiste România, al 
poporului român și al nostru personal, să vă adresăm 
dumneavoastră. Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, 
Consiliului Prezidențial și Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Populare Ungare, precum și poporului prieten 
ungar cordiale felicitări și un cald salut tovărășesc.

Poporul român se bucură și apreciază sincer realizările 
obținute de oamenii muncii unguri, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, în opera de con
struire a societății socialiste dezvoltate, pentru traducerea

in viață a programului trasat de cel de-al XI-lea Congres 
al partidului.

Constatînd cu satisfacție cursul ascendent al relațiilor 
de prietenie și colaborare dintre partidele și țările noas
tre. ne exprimăm convingerea că, pe baza marxism-le- 
ninismului și solidarității internaționale, acestea vor'cu
noaște și în viitor o dezvoltare susținută pe multiple 
planuri, în folosul poporului român și poporului ungar, al 
cauzei socialismului și păcii în lume. '

Vă urăm dumneavoastră și poporului ungar noi succese 
în activitatea consacrată înfloririi continue a Republicii 
Populare Ungare prietene.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Poporul ungar vecin și prieten 
aniversează la 4 aprilie un eveni
ment de însemnătate deosebită în 
intreaga sa istorie — împlinirea a 
32 de ani de la eliberarea de sub 
jugul fascist și nașterea Ungariei 
noi, populare. Odată cu aceasta, în 
viața poporului ungar a fost inau
gurată o eră nouă, de prefaceri 
revoluționare in toate domeniile 
vieții materiale și spirituale.

In anii care au trecut de la ac
tul memorabil din 4 aprilie 1945. 
poporul ungar, călăuzit de partidul 
său comunist, a desfășurat o 
vastă activitate constructivă, re- 
purtînd succese remarcabile în 
dezvoltarea economiei naționale, 
științei și tehnicii, a învățămîntu- 
lui și culturii, în întreaga operă de 
făurire a societății socialiste. înfă- 
țișînd tabloul multilateral a! acestor 
realizări, Congresul al XI-lea al 
P.M.S.U. a stabilit direcțiile și sar
cinile ce urmează a fi înfăptuite 
pentru edificarea cu succes a so
cietății socialiste dezvoltate.

Poporul român urmărește cu pro
fundă simpatie rodnica activitate 
creatoare a oamenilor muncii din 
Ungaria, se bucură din inimă de 
izbinzile lor pe calea făuririi noii 
orînduiri. După cum este cunoscut, 
prietenia dintre oamenii muncii, 
dintre militantil sociali înaintați

0 „inimă de olel“ în continuă pulsație
închipuiți-vă un teren cu o su

prafață de 18 kmp — o insulă in
tre două brațe ale Dunării — pe 
care sînt „plantate" sitte de clă
diri indtfstrialâr'ce adăpostesc puz
derie -de s motoare, manevrate de 
peste 30 000 de oameni și veți avea, 
in ansamblu, imaginea celui mai 
mare complex industrial din Repu
blica Populară Ungară : „Csepel". 
Adevărate „bulevarde" despart 
complexul in 11 părți aproape egale, 
fiecare porțiune constituind, în 
fapt, o fabrică. Circulația pietoni
lor pe aceste artere nu e ușoară : 
la fiecare secundă trec, in ambele 
sensuri, mașini grele. camioane 
încărcate cu marfă, transportoare 
electrice, biciclete, motociclete.

într-una din secții, cea care pro
duce piese grele, strungurile ro
tunjeau axe groase cit trunchiul 
unui om voinic. Intr-o altă secție 
se cizelau piese mici ce nu acoperă 
nici podul palmei. Secretarul comi
tatului de partid al „fabricii de 
unicate", Nell Zoltan, referindu-se 
la profilul uzinei, ne spunea că 
i-ar veni mai ușor să enumere ce 
nu se produce aici decît să în
tocmească o listă a ceea ce iese pe 
porțile întreprinderii.

— în cele 11 fabrici ale comple
xului se fabrică întreaga gamă de 
bunuri casnice și utilaje industriale, 
de la acul cu gămălie pînă la ma
carale de 60 tone. Complexul — 
inima de oțel a Budapestei — s-a 
dezvoltat și s-a modernizat mult în. 
anii construcției socialismului. 
„Csepelul" livrează 10 la sută din 
întreaga producție a industriei con
structoare de mașini a Ungariei, 7 
la sută din producția de otel și 
aproape 100 la sută din producția 
de materiale neferoase și țevi. Pro
ducția sa anuală este în valoare de 
17 miliarde de forinți — mai mare 
ca aceea a unui județ bine dezvol
tat. Combinatul are legături comer
ciale cu 2 500 de firme de pe tot glo
bul pămî-nitesc. Avem legături bune 
și strînse și cu firme din România. 
Iată, de pildă, unul dintr-un șir 
de utilaje comandate de uzina „Re
publica" din București (un utilaj 
complicat, greu și mare cît două

Organizarea
(Urmare din pag. I)
gospodari chibzuiti pentru a puna 
ordine in fiecare întreprindere și a 
asigura o deplină utilizare a fiecărui 
strung, a fiecărui război de tesut, a 
fiecărei mașini și instalații 1 Să ma
nifestăm maximă exigență și răspun
dere in luarea deciziei de dezvoltare 
a bazei tehnico-materiale a fiecărei 
întreprinderi, în așa fel ca achizi
ționarea de noi mașini și utilaje să 
se facă numai și numai după ce s-a 
asigurat o bună utilizare a celor exis
tente 1

De organizare exemplară a activi
tății este nevoie și pentru a asigura 
sporirea productivității muncii în 
ritm mai înalt decit se prevede în 
planul cincinal. în multe întreprin
deri. colectivele au hotărit să lucreze 
în program prelungit ; o serie de în
treprinderi s-au angajat să realizeze 
însemnate cantități de produse peste 
plan. Chiar și in aceste condiții sau 
tocmai în aceste condiții, pe primul 
plan trebuie să se situeze buna orga
nizare a lucrului. în așa fel ca in fie
care zi, în fiecare ceas, să se obțină 
randamente maxime, o înaltă produc
tivitate a muncii. Organizațiile de 
partid, conducerile tuturor unităților 
economice trebuie să mobilizeze co
lectivele pentru a realiza neabătut și 
chiar a depăși programele de creștere 
suplimentară a productivității mun
cii. elaborate la începutul acestui an, 
pentru a da țării produse mai multe, 
pentru a realiza cea mai mare parte 
din sporul de producție pe seama 
creșterii randamentului muncii. Calcu
lele arată că. la nivelul acestui an, un 

din țările noastre are vechi tradi
ții în trecutul de luptă comună 
pentru libertate, dreptate și pro
gres social. Deși a avut de înfrun
tat în trecut vicisitudinile politicii 
de învrăjbire duse de clasele ex
ploatatoare și regimurile reacțio
nare din cele două țări, prietenia 
româno-ungară a fost păstrată și 
cultivată cu hotărâre de cei mai lu
minați și clarvăzători fii ai ambe
lor popoare. în mod deosebit de 
forțele revoluționare în frunte cu 
comuniștii. Sentimentul solidarității 
internaționaliste și-a găsit o vie ex
presie in anii celui de-al doilea 
război mondial, cînd armata româ
nă, după ce a eliberat, alături de 
glorioasa armată sovietică, terito
riul patriei noastre, a participat cu 
eroism Ia marile bătălii pentru iz
gonirea hitleriștilor din Ungaria, 
pentru înfrângerea definitivă a fas
cismului. Jertfele grele de singe 
ale ostașilor români au cimentat 
puternic prietenia dintre țările și 
popoarele noastre.

Fundamentate pe identitatea de 
orînduire socială, de ideologie și 
de teluri, relațiile româno-ungare 
au căpătat in anii construcției so
cialiste noi valențe, ridieîndu-se pe 
o treaptă superioară. Dezvoltarea 
tn ritmuri susținute a economiilor 
naționale ale ambelor țări a creat 

garsoniere așezate una peste cea
laltă). Primul utilaj din seria co
mandată de români va fi gata în 
scurtă vreme. Dorim să respectăm 
termenele de livrare, așa cum 
procedează și muncitorii dv. cu 
utilajele comandate de noi in 
România.

In toate fabricile complexului se 
muncește organizat și cu rezultate 
remarcabile. Tovarășul Zoltan spu
ne că în prezent colectivul munci
torilor își concentrează eforturile in 
trei direcții, și anume, spre creș
terea calității produselor, reducerea 
consumului de metal și mai ales

Note de drum
micșorarea importului de mașini, 
în scopul economisirii valutei. „La 
acest ultim capitol am avut in ul
timul timp rezultate bune — 
spune interlocutorul — care se în
scriu pe linia indicațiilor partidu
lui și statului nostru. Dar despre 
acest lucru cred că ar fi mai bine 
să vorbească unul dintre inovatorii 
noștri".

Muncitorul inovator Kinduinger 
Odon vorbește cu amabilitate și 
modestie. „La un moment dat, Tie 
spune el, s-a defectat motorul 
principal de la un utilaj de mare 
importantă din fabrica noastră. 
Utilajul era importat din R.F.G. 
Motor de schimb nu aveam, să 
aducem altul costa scump și ar fi 
trecut vreme multă pînă l-am fi 
primit. împreună cu un coleg, 
ne-am asumat răspunderea să în
locuim piesa respectivă, s-o pro
ducem după o concepție proprie. 
Am muncit din greu, dar pînă la 
urmă am reușit : 2,5 milioane de 
forinți valorează inovația noastră".

Secretarul comitetului de partid 
a explicat apoi cum reușesc con
ducerea complexului, organizațiile 
de partid și sindicale să rezolve 
problemele sociale ale unui număr 
de 30 000 de oameni — populația 
unui oraș. în această categorie de

exemplară a
singur procent de creștere suplimen
tară a productivității muncii echiva
lează cu o producție de circa 7 mi
liarde lei. Iar pentru asigurarea unei 
înalte productivități se cer o bună 
organizare a producției și a muncii, 
ridicarea continuă a nivelului de me
canizare și automatizare, introducerea 
largă a progresului tehnic, creșterea 
calificării oamenilor, mai buna fo
losire a forței de muncă, întărirea 
ordinii și disciplinei în producție.

Organizarea exemplară a activită
ții se impune și în domeniul investi
țiilor. Realizarea la timp și în bune 
condiții a planului de investiții con
stituie una din sarcinile economice 
fundamentale. Așa cum a subliniat 
secretarul general al partidului, mi
nisterele, organizațiile economice, 
consiliile populare trebuie să ia toate 
măsurile pentru recuperarea in cel 
mai scurt timp a restanțelor, inten
sificarea ritmului de construcție pe 
șantiere, pentru devansarea pu
nerii în funcțiune a unora din obiec
tivele planificate. Și așa cum dove
dește realitatea de pe o serie de șan
tiere — fie că este vorba de con
strucții de locuințe sau de noi 
obiective economice — printr-o bună 
organizare a lucrului la fiecare loc 
de muncă, prin aplicarea unor mă
suri menite să asigure folosirea uti
lajelor de construcții cu randament 
maxim, ridicarea gradului de indus
trializare a lucrărilor, livrarea la 
timp a mașinilor și instalațiilor, 
există reale posibilități ca fiecare 
obiectiv de investiții să se realizeze 
la timp și chiar mai devreme. Ciști— 
gul pentru economia noastră esta

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

și creează premise deosebit de fa
vorabile pentru amplificarea și a- 
profundarea colaborării și cooperă
rii pe cele mai diverse planuri, în 
interesul edificării socialismului în 
cele două țări.

Factorul decisiv al evoluției fer
tile a raporturilor bilaterale îl con
stituie intensificarea legăturilor de 
solidaritate și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Muncitoresc Socialist Ungar, 
dialogul intre conducerile de partid 
și de stat ale celor două țări. In- 
tilnirile și convorbirile dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Jănos 
Kădăr au adus de fiecare dată o 
contribuție de cea mai mare însem
nătate la amplificarea legăturilor 
reciproce, la întărirea prieteniei, 
alianței și colaborării multilaterale 
dintre România și Ungaria, spre 
binele ambelor noastre popoare, in 
folosul unității țărilor socialiste, al 
înțelegerii și păcii în lume.

Nutrind certitudinea că relațiile 
frățești româno-ungare vor cu
noaște o dezvoltare continuă, po
porul român adresează poporului 
din țara vecină și prietenă, cu 
prilejul marii sale sărbători națio
nale, cele mai calde felicitări, îl 
urează noi și mari succese pe calea 
progresului și prosperității patriei 
sale.

preocupări intră Îndeosebi asigu
rarea de locuințe, de locuri în gră
dinițe și creșe și organizarea can
tinelor. în așa fel incit toți munci
torii să poată beneficia, la preturi 
Convenabile, de -cel puțin o masă 
caldă.

Colectivul combinatului a încheiat 
primul an al actualului plan cinci
nal cu remarcabile succese. între
gul ritm de creștere a producției, 
care a fost de 6 la sută față de 
anul 1975, s-a realizat exclusiv ca 
urmare a creșterii productivității 
muncii. Prețul de cost al producției 
finite a scăzut cu peste 2 la sută, 
în principal, pe seama economisirii 
materialelor și a energiei. A cres
cut substantial coeficientul de utili
zare a utilajelor, s-au făcut noi 
pași înainte pe calea ridicării ca
litative a producției.

în prezent. Csepelul intră într-o 
nouă etapă a existentei sale. Con
siliul de Miniștri al R. P. Ungare 
a adoptat un plan decenal de dez
voltare a marelui combinat. Poten
țialul productiv al Csepelului va 
crește considerabil în condițiile 
menținerii la același nivel a numă
rului salariaților, în timp ce valoa
rea fondurilor fixe aproape se va 
dubla. Se vor reconstnui uzina de 
metale neferoase — furnizoare de 
materie primă pentru industria a- 
paratelor de măsură și control, de 
telecomunicații și aparate electro
nice de calcul — fabrica de bici
clete. turnătoria.

Toate aceste măsuri sînt menite 
să accelereze ritmul de dezvoltare 
și să ducă la îmbunătățirea calității 
producției în această întreprindere 
industrială cu o mare pondere in 
economia națională. O parte din 
noile proiecte au început să prindă 
viată de pe acum, constituind, ast
fel, noi expresii ale capacității 
creatoare a colectivului marelui 
combinat, puternic angajat în 
efortul general de ridicare a R. P. 
Ungare pe noi trepte ale civiliza
ției și bunăstării.

Gh. GRAURE 
N. MOCANU

producției
dublu : pe de o parte, noile capaci
tăți fiind date in funcțiune mai de
vreme economia beneficiază de apor
tul lor productiv și. pe de alta, de
tașamente importante de constructori, 
cu toată dotarea tehnică, se pot 
deplasa pe alte șantiere în vederea 
realizării de noi lucrări.

Ne-am oprit, desigur, numai asu
pra citorva aspecte fundamentale ale 
bunei organizări a activității, in lu
mina înaltelor exigențe formulate, 
recent, de secretarul general al parti
dului. Fiecare măsură finalizată pe 
planul perfecționării organizării acti
vității. fiecare acțiune practică între
prinsă în acest scop își arată roadele 
imediat asupra rezultatelor econo
mice și, in primul rînd, asupra -creș
terii eficientei activității productive. 
Tocmai de aceea, sarcina subliniată 
de secretarul general al partidului de 
a se lua măsuri hotărîte pentru orga
nizarea exemplară a activității în 
toate domeniile trebuie să constituie 
obiectivul nr. 1 al muncii de partid, 
al activității organelor de conducere 
colectivă din toate unitățile econo
mice, din întreprinderi, centrale și 
ministere. Aflîndu-se permanent în 
mijlocul oamenilor muncii din între
prinderi și de pe șantiere, activiștii 
de partid, specialiștii din centrale și 
ministere au datoria să ajute prac
tic. efectiv colectivele, acționând ca 
organizatori dinamici și priceput! ei 
întregii activități pentru realizarea și 
depășirea planului pe acest al doilea 
an din cincinal.

Viorel SĂLAGEAN
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Negocierile intercomunitare cipriote
VIENA. — Negocierile Intercomu

nitare cipriote de la Viena vor fi re
luate luni — au anunțat Tassos Pa
padopoulos. conducătorul delegației 
cipriote grecești, și Urnit Suleyman 
Onan, șeful delegației turco-cipriote, 
la sfîrșitul celei de-a cincea ședințe 
de lucru, sîmbătă la amiază.

Ședința de simbătă, desfășurată

sub egida secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a fost con
sacrată expunerii punctului de ve
dere al părții cipriote grecești în le
gătură cu propunerea făcută în șe
dința anterioară de delegația turco- 
cipriotă cu privire la aspectul con
stituțional al unui acord asupra vii
torului politic al insulei.

Comuniștii austrieci și vest-germani condamnă 
campania calomnioasă împotriva țărilor socialiste

VIENA 2 (Agerpres). — La Viena 
a fost dat publicității comunicatul 
privind vizita în Austria a unei de
legații a Partidului Comunist Ger
man, condusă de președintele aces
tui partid, Herbert Mies. Cele două 
partide, se spune în comunicat, luptă 
pentru interesele vitale ale oameni
lor muncii, pentru apărarea și lărgi
rea drepturilor și libertăților demo
cratice și sociale ale poporului mun
citor. Partidul Comunist German și 
Partidul Comunist din Austria — se 
arată în document — condamnă

campania calomnioasă dusă împo
triva statelor socialiste și salută ma
rile realizări ale țărilor socialiste în 
economie, în creșterea nivelului de 
trai material și cultural, în lărgirea 
democrației socialiste și asigurarea 
reală a drepturilor omului. Această 
campanie, se spune în document, are 
ca scop crearea de piedici în calea 
destinderii, a reuniunii de la Bel
grad, sustragerea atenției oamenilor 
muncii de la criza prin care trece 
sistemul capitalist.

Primul ministru pakistanez 
despre unele probleme 

politice actuale ale tării
ISLAMABAD 2 (Agerpres). — 

Primul ministru al Pakistanului, Zul- 
fikar Aii Bhutto, a făcut o nouă pro
punere liderilor opoziției de a începe 
un dialog în scopul reglementării pe 
cale politică a problemelor litigioase, 
într-o cuvîntare rostită la Karachi, 
el a declarat că guvernul este gata 
să analizeze problema abrogării si
tuației excepționale existente în țară 
și să elibereze pe toți deținutii po
litici, în cazul în care reprezentanții 
Alianței Naționale Pakistaneze se vor 
așeza la masa tratativelor.

Vorbitorul a subliniat că în cursul 
recentelor alegeri partidul său a în
vins datorită sprijinului de care s-a 
bucurat din partea maselor sărace ale 
populației. Cele două reforme agrare 
înfăptuite în Pakistan, a declarat 
Zulfikar Aii Bhutto, au venit în spri
jinul masei de agricultori săraci și 
poporul a apreciat cum se cuvine 
importanta lor.

După cum anunță agențiile de 
presă, blocul partidelor religioase de 
dreapta, care fac parte din Alianța 
Națională, continuă să provoace de
zordini în orașele Karachi. Lahore 
și altele.

Hotărîri ale Consiliului
moscova Ședința Comitetului C.A.E.R.——------------- 1 I (le Miniștri spaniol

BRAZZAVILLE

Funeraliile președintelui
Marien N Gouabi

BRAZZAVILLE 2 (Agerpres). — 
Sîmbătă. la Brazzaville au avut loc 
funeraliile președintelui Comitetului 
Central al Partidului Congolez al 
Muncii, președintele Republicii Popu
lare Congo, Marien N’Gouabi.

La funeralii a participat o dele
gație română, condusă de tovarășul 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de . Stat.

In fata clădirii primăriei din Braz
zaville a avut loc un miting de do
liu, la care au participat zeci de mii

de locuitori ai capitalei, reprezentanți 
ai organizațiilor de partid și sindi
cale din toate provinciile tării.

A luat cuvîntul Denis Sassou 
Nguesso, președintele Comitetului 
Militar al Partidului Congolez al 
Muncii, care a elogiat personalitatea 
lui Marien N’Gouabi ca luptător ne
obosit pentru cauza revoluției con
goleze, pentru cauza construirii so
cietății socialiste în Congo.

în semn de ultim omagiu. în făta 
sicriului cu corpul neînsuflețit al lui 
Marien N’Gouabi au defilat unități 
ale armatei.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
Președintele Hun Kuo-

fen Sien-nien, vicepremier al
Consiliului de Stat, au primit sîm
bătă delegația Federației organizații
lor economice (Keidanren) din Japo
nia, condusă de Toshiwo Doko, in
formează agenția China Nouă.

război. Arestat la 13 februarie, la 
Roma, sub acuzația de a fi partici
pat la asasinarea unui magistrat, 
Concutelli a fost condamnat numai 
pentru deținere ilegală de arme, el 
urmînd să fie anchetat în continuare 
pentru acuzația de omucidere.

DE PRETUTINDENI

pentru colaborare
MOSCOVA 2. Corespondentul Ager

pres transmite : La Moscova a avut 
loc cea de-a 16-a ședință a Comite
tului C.A.E.R. pentru colaborare teh
nică și științifică, la care au luat par
te delegații ale țărilor membre ale 
C.A.E.R., precum și din Iugoslavia.

Comitetul a examinat • probleme 
privitoare la realizarea acțiunilor de 
colaborare cuprinse in Programul 
complex pentru domeniul științei și 
tehnicii și ridicarea eficienței cola
borării tehnico-științifice a țărilor 
membre ale C.A.E.R. și a adoptat ra
portul pentru cea de-a XXXI-a șe
dință a sesiunii Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc in această 
problemă. Acordînd o însemnătate 
deosebită elaborării proiectelor pro
gramelor speciale de colaborare pe 
termen lung, în partea privitoare la 
domeniul științei și tehnicii, comite
tul a subliniat necesitatea ca. Ia pre
gătirea unor asemenea programe, să 
se asigure o legătură mai strinsă în
tre cercetările științifice și proble
mele esențiale ale producției mate
riale.

Comitetul a luat la cunoștință in
formarea asupra planului de dezvol
tare accelerată a științei și tehnicii 
a Republicii Cuba și asupra propune
rilor acestei țări de colaborare cu ță
rile membre ale C.A.E.R.

Examinînd îndeplinirea în anul 
1976 a acțiunilor multilaterale, de co-

tehnică si științifică• < •
laborare în partea privitoare la co
laborarea tehnico-științifică, comite
tul a relevat că, în acest domeniu, 
s-au obținut o serie de rezultate im
portante. Au fost analizate, de ase
menea, probleme legate de colabora
rea în domeniul pulberilor metalur
gice, precum și creării unor mașini 
și utilaje destinate valorificării de
șeurilor menajere.

Comitetul a examinat și alte pro
bleme din domeniul colaborării teh- 
nico-științifice a țărilor membre ale 
C.A.E.R. și a adoptat măsuri cores
punzătoare.

Ședința comitetului s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie fră
țească și înțelegere reciprocă.

Suprimarea 
unui organism franchist

MADRID. — Consiliul de Miniștri 
spaniol, reunit vineri sub președin
ția premierului Adolfo Suarez, a 
hotărît suprimarea Secretariatului 
General al „Mișcării naționale" (fran- 
chiste),

Luind această hotărîre, consiliul 
a procedat la o reorganizare a cabi
netului. deoarece secretarul general 
al mișcării era în mod automat, po
trivit legii, membru al guvernului, 
însărcinat cu problemele privind 
sportul, familia și tineretul. In acest 
sens, guvernul a anunțat crearea 
unui subsecretariat de stat însărci
nat cu aceste probleme.

Consiliul de Miniștri a hotărît, tot
odată. suprimarea articolului 2 aJ 
legii privind presa, care stabilea un 
mare număr de restricții în ceea ce 
privește libertatea de expresie.

Conferință consacrată șo
majului. ®s'° s'a deschis o 
conferință în cadrul căreia reprezen
tanții guvernelor social-democrate, ai 
partidelor și sindicatelor din 18 țări 
vest-europene dezbat probleme lega
te de combaterea șomajului și infla
ției cu care sint confruntate țările 
respective. In prima ședință au luat 
cuvîntul șeful guvernului norvegian, 
Odvar Nordli, premierul britanic, Ja
mes Callaghan, și cancelarul federal 
al R.F.G., Helmut Schmidt.

Secretarul de stat al 
S U JL* Cyrus Mance, a părăsit sîm
bătă capitala Franței, plecînd spre 
Washington. La Paris, secretarul de 
stat american a fost primit de pre
ședintele Franței, Valery Giscard 
d’Estaing, și a avut convorbiri cu 
ministrul francez de externe, Louis 
de Guiringaud. Au fost evocate re
lațiile bilaterale, precum și unele 
probleme internaționale, între care 
situația din Orientul Mijlociu.

La sediul ambasadei țării 
noastre din Ciudad de Mexico 
a avut loc o reuniune a Comi
tetului mexican pentru sărbăto
rirea, in această țară, a cente
narului independentei de stat a 
României. Din comitet fac parte 
eminente personalități politice 
mexicane, oameni de cultură, 
directori ai principalelor organe 
Si instituții de presă. In cadrul 
reuniunii, Porfirio Munoz Ledo, 
ministrul educației publice, pre
ședintele comitetului, si amba
sadorul român in Mexic, Du
mitru Mihail, au relevat însem
nătatea luptei pentru indepen
dență a poporului român, pre
cum si dezvoltarea continuă a 
relațiilor prietenești româno- 
mexicane.

In sprijinul luptei pentru democrație și libertăți 
civile In Coreea de Sud

PHENIAN 2 (Agerpres). — Parti
dul Revoluționar pentru Reunificare 
din Coreea de Sud a dat publicității 
o declarație de solidaritate cu lupta 
studenților de la Universitatea din 
Seul, care au organizat în ultimele 
zile demonstrații, cerînd suspendarea 
legii marțiale și eliberarea persona
lităților democratice din închisorile 
regimului Pak Cijan Hi.

în declarație se arată că acțiunea

curajoasă a studenților de la Uni
versitatea din Seul este o luptă jus
tă pentru democrație și drepturile ci
vile încălcate în picioare, care în
tărește lupta de rezistentă a forțelor 
democratice ce acționează pentru 
reunificarea patriei. Documentul con
damnă reprimarea demonstrației stu
dențești de către politia mobilă — 
specializată in acțiuni de pedepsire 
a demonstranților.

formalizarea situației la 
N'Djamena. Interdictia de circu- 
latie decretată de autorități Ia N’Dja
mena, în urma tentativei nereușite de 
lovitură de stat în Ciad, a fost ridi
cată. Activitatea în capitala Ciadului 
și-a reluat cursul normal. Toate ma
gazinele au fost deschise, iar zboru
rile aeriene au fost reluate.

Condamnarea unui neo
fascist italian. Neofascistul ita
lian Pier Luigi Concutelli a fost con
damnat sîmbătă la nouă ani închi
soare și o amendă de 800 mii lire 
italiene pentru deținere de arme de

Membrii organizației 
neofasciste „Noua dreaptă" 
au săvîrșit un atac banditesc- 
pătrunzînd în incinta universității 
din Viena pentru a zădărnici desfă
șurarea unei adunări a studenților 
membri ai partidului comunist. în 
urma incidentelor care au avut loc 
mai multe persoane au fost rănite.

Devalorizarea unor mo
nede occidentale. Miniștrii fi
nanțelor din țările participante la 
„șarpele monetar" vest-european, re
uniți la Bruxelles sub președinția lui 
Willy de Clercq, ministrul belgian, 
au hotărît să devalorizeze cu 6 la 
sută coroana suedeză și cu 3 la 
sută coroana daneză și coroana nor
vegiană.

® DESPRE CE BAR
BARIE E VORBA ?
„Paris Match" anunță. în ultimul 
său număr, apropiata apariție a 
unui volum de memorii cu ti
tlul ce-i drept cam bizar : „Nu 
trebuie să rizi cu barbarii". Nu 
acesta este însă lucrul cel mai 
neobișnuit, ci persoana autoru
lui : Albert Spaggiari. Or, Spag
giari nu este nimeni altul decît 
o cunoscută căpetenie fascistă, 
membru al organizației ultra- 
reactionare O.A.S. și, totodată, 
infractor notoriu, „creierul" ban
dei care a jefuit cu cîteva luni 
în urmă „Societatea generală 
bancară" din Nisa, alegîndu-se 
cu o pradă de peste 60 de mi
lioane de franci. Arestat, Spag
giari a reușit să evadeze zilele 
trecute în mod spectaculos, chiar 
din biroul judecătorului de in
strucție. Desigur, așa cum sub
liniază presa franceză progre
sistă, produce profundă mirare 
cum se dă posibilitate unui ase
menea individ, care prezintă un 
pericol public, să-și publice 
„memoriile". Nu înseamnă în 
fond aceasta să se încurajeze 
„barbaria" de care se vorbește 
în titlul „memoriilor" lui Spag
giari ?

© ECLIPSE. Experții 
vest-germani anunță că cele 
mai spectaculoase fenomene as
tronomice ale lunii aprilie vor 
fi o eclipsă parțială de Lună și 
o eclipsă inelară de Soare. în 
dimineața zilei de 4 aprilie, um
bra Pămîntului va acoperi a- 
proximativ o cincime din supra
fața Selenei. Eclipsa va putea 
fi urmărită și din Europa. în 
schimb, eclipsa solară de la 18 
aprilie nu va putea fi observa
tă decît în zone din sudul A- 
tlanticului, Africii și Oceanului 
Indian.

• ETNA - SURSĂ DE 
APĂ. Pentru o mai bună apro
vizionare cu apă potabilă a lo
cuitorilor Siciliei, inginerii ita
lieni propun o sursă mai puțin 
obișnuită — utilizarea rezervelor 
de zăpadă adunate pe Etna. 
Conul vulcanului, care atinge o 
înălțime de peste 3 260 metri, 
este acoperit în permanentă cu 
zăpadă. Sub efectul căldurii, 
cușma de zăpadă se topește ne
încetat, iar apa rezultată pătrun
de prin lava poroasă și coboară 
astfel purificată spre văi. Con
struind la poalele Etnei rezer
voare, se pot colecta zilnic pînă 
la 250 000 metri cubi de apă pen
tru nevoile populației locale — 
sugerează inginerii italieni.

• IN SPRIJINUL ȘO
FERILOR. în Anglia a fost 
creat un aparat care îi avertizea
ză pe conducătorii auto, printr-un

semnal sonor, de erorile comise 
la volan : oprirea bruscă, dema
rarea prea rapidă, virajele prea 
strînse. Asemenea greșeli de 
conducere duc la creșterea con
sumului de carburant, la uzarea 
cauciucurilor și a frînei. în plus, 
ele sîn>t extrem de primejdioase 
atunci cind drumurile publice 
sînt alunecoase. Fiecare din gre
șelile de conducere amintite sînt 
înregistrate de un calculator. La 
sfîrșitul călătoriei, conducătorul 
auto poate constata de cite ori 
a încălcat asemenea norme. Con
trolorul electronic este alimentat 
de la o baterie sau de la sistemul 
electric al automobilului. Apara
tul poate fi fixat în orice loa 
din interiorul mașinii.

© CALCULATORUL 
ÎNVINS. Jucătorul de șah sco
țian David Levy a ieșit vineri în
vingător in partida pe care a dis
putat-o la Universitatea din Pit
tsburg cu un adversar redutabil : 
calculatorul electronic cel mai ra
pid din lume. Partida, avînd o du
rată de 4 ore. a constat din 42 
de mutări, la capătul ei învin
gătorul declarind că lupta a fost 
„relativ ușoară". Succesul nu l-a 
mirat cîtuși de puțin pe șahistul 
învingător, dimpotrivă, a consti
tuit o nouă confirmare a faptu
lui că, oricît de perfecționat ar 
fi un calculator, el nu poate fi 
superior minții umane.

• ÎNDREPTAREA U- 
NEI ERORI... ANATOMI
CE. Chirurgii de la spitalul de 
pediatrie din Philadelphia au 
reușit să salveze viața unui be
beluș născut cu inima în exterio
rul pieptului. Chirurgii i-au des
chis pieptul copilului, au dat la o 
parte plămînii, au scos stoma
cul și au coborît diafragma pen
tru a face loc inimii ce continua 
să palpite în exterior. Odată 
inima introdusă, a fost repus Ia 
locul lui și stomacul. După in
tervenție, care a durat două ore 
și jumătate, copilul respira cu 
ajutorul unul plămîn artificial și 
era hrănit prin perfuzii intrave- 
noase, medicii apreciind că 
există mari șanse de supravie
țuire.

• MAIMUȚE LILIPU
TANE. într-un parc național 
peruan au fost aduse primele 
exemplare de maimuțe lilipu
tane. capturate de curind din 
junglă. Fiecare exemplar cîntă- 
rește cel mult o sută de grame. 
Aceste animale se hrănesc cu 
sucuri pe care le extrag din 
frunzele copacilor tropicali. De
numite. pentru dimensiunile lor, 
„maimuțe liliputane", ele con
stituie un mare punct de atrac
ție pentru vizitatori.

Priviți, stimați cititori, CINE AR CREDE CĂ ASEMENEA 
din Occident " MONSTRUOZITĂȚI SE POT 
’•libCTta>ile I PETRECE ÎN ZILELE NOASTRE ?!

Zguduitoare dezvăluiri despre activitatea grupurilor neofasciste in S. U. A.
Este cunoscut — și partidul nostru a subliniat în repe

tate rînduri acest lucru, cu toată claritatea — că cercurile 
neofasciste din diferite țări ale lumii încearcă să-și reacti
veze rîndurile, să treacă din nou la ofensivă. Un climat 
propice pentru asemenea încercări îl constituie atitudinea 
de toleranță, de minimalizare a acestui pericol, deși însăși 
experiența istorică a dovedit că tocmai printr-o astfel de 
atitudine fascismul s-a putut dezvolta și căpăta proporții 
monstruoase, aducînd omenirii daune incalculabile, înecînd 
globul în sînge și supunînd întreaga civilizație umană unei 
primejdii fără precedent.

După cum se știe, alături de numeroase alte popoare ale 
lumii, și poporul american □ dat grele jertfe de sînge în rîn
durile marii coaliții mondiale pentru înfrîngerea fascismului. 
Cu atît mai greu de înțeles sînt, de aceea, asemenea atitu
dini de toleranță. în această lumină apare ca o adevărată 
profanare a jertfelor date de poporul american în timpul 
războiului antihitlerist — de toate popoarele lumii — faptul 
că pe teritoriul S.U.A. se dă posibilitate fascismului, în 
numele unei pretinse „libertăți", să se manifeste deschis și 
la lumina zilei. Aceasta este o batjocorire a însăși noțiunii 
de libertate și o gravă primejdie la adresa ei, căci nu 
există dușman mai sîngeros al cauzei libertății popoarelor 
decît fascismul.

Profund semnificative în acest 
sens sînt dezvăluirile săiptămînalului 
„NOUVEL OBSERVATEUR" într-un 
amplu reportaj al unuia din trimișii 
săi speciali, care a urmărit la fata 
locului activitatea grupurilor neona
ziste din Statele Unite ale Americii. 
Reportajul — al cărui titlu spune to
tul : „Hitler în California" — esta 
precedat de următorul text introduc
tiv :

„«Congresul franco-german»! sub 
această denumire inocentă s-au re
unit, in zilele de 17—18 septembrie 
anul trecut, la Wurzburg, in Bava
ria, un număr de membri ai fostei 
divizii SS petainiste -Carol cel 
Mare»- și un grup de foști militari 
hitleristi, pentru comemorarea fostu
lui colonel nazist Peiper. mort cu 
puțin timp in urmă in Franța. _ in 
urma unui incendiu. Cu o săptămină 
mai înainte, la Koln, tot in R. F. 
Germania, se desfăsurase o adunare 
de același fel. intitulată, in mod tot 
atit de nevinovat, «Adunarea euro
peană împotriva urii antigermane». 
Cam in aceeași perioadă, in Statele 
Unite, sub denumirea de «Congre
sul naționalist mondial», avea loc, 
intre 8 și 12 septembrie, o reuniune 
a membrilor a 42 de organizații de 
extremă dreaptă, a căror activitate 
se inspiră, potrivit insusi statutului 
lor, din «ideologia hitleristi». După

cum se vede, fiihrerul trăiește fi 
este bine sănătos. La mai bine de 
30 de ani după ce au fost pronun
țate, rămin intru totul valabile cu
vintele lui Brecht: «Pintecele care 
a dat naștere bestiei imunde con
tinuă să fie fecund». Reportajul de 
mai jos ar trebui să dea de gîndit 
celor care preferă să uite acest 
lucru".

în continuarea acestui text intro
ductiv, pe care l-am reprodus aidoma, 
urmează relatările trimisului special 
al revistei franceze:

„Ușa se închide în spatele meu cu 
un zgomot sec. Hitler mă privește 
fix, cu privirea sa dementă. Dar nu 
atit gigantica sa fotografie, care 
ocupă aproape un perete întreg, 
îți dă sentimentul unui șoc pu
ternic, cit, mai ales, spectaco
lul sălii. Soldați în uniformă na
zistă circulau printre rindurile de 
scaune... Tribuna. împodobită cu 
drapelul nazist și drapelul SS, 
...așezate alături de steagul a- 
merican. Pe masă tronează o cască 
cu însemnele naziste, alături de un 
revolver enorm. Peste tot — puzde
rie de zvastici care îți dau impresia 
unei veritabile colonii de păianjeni.

Aproape că nu iți vine să crezi că 
te afli în anul 1976! Afară, la numai 
100 de metri de această clădire din 
San Francisco, pe frontispiciul căreia

• La San Francisco - o întrunire ca pe vremea faimoaselor reuniuni hitleriste
• Programul „Partidului național-socialist alb“: „Să trecem imediat la acțiune, 
să ne debarasăm de maimuțele negre, de rasele impure!“ • In supermagazine

speciale: arme, zvastici, drapele naziste

sta scris „Restaurant-Cocktails", un 
grup de americani liniștiți pescuiesc 
în lac. Aici însă este cu totul altă 
lume, o lume de culoarea ciumei 
brune. Iar invitații care încep să so
sească sint membrii „Partidului na
țional socialist alb“, invitați să parti
cipe la o „seară bavareză", exact 
ca în berăriile din Miinchen, unde, 
în anii 20, Hitler își începea cariera. 
Pe invitațiile adresate participanților 
— cuvintele fiihrerului : „Numai cei 
mai puternici vor triumfa... !“ — Și 

Pledoarie pentru 
cuptoarele de ars oameni

„Nimic nu este mai plăcut pe lumea asta decît 
să incinerezi de viu un evreu" : oricît ar părea 
de incredibil, indivizi care poartă arborate ase
menea lozinci criminale sînt lăsați să se plimbe 

liberi în California

în continuare „Arborați zvastica I 
Uniți-vă împotriva inamicului co
mun : comunismul, evreii, toți cei de 
rasă amestecată !“.

Deodată, din difuzor se aud 
acordurile imnului nazist „Horst 
Wessel Lied". Simt cum mă cu
prinde un fior de gheață. „Magnific 
cintec, nu-i așa ?“ — mi se adresea
ză unul din participanți. Este îm
brăcat în uniformă de soldat hitlerist 
și poartă mustață. De git ii atîrnă 
vulturul de fier fiazist. „Poate doriți 

să consultați do
cumentația noas
tră..." 

într-adevăr, pes
te tot în jur vra
furi de broșuri de 
propagandă. Cele 
mai multe poartă 
semnătura lui Al
len Vincent, pre
ședintele Partidu
lui national so
cialist alb. Bio
grafia lui e tipi
că. La 13 ani se 
afla într-o casă 
de corecție pentru 
furt și părăsirea 
domiciliului pă
rintesc. Reușește 
să evadeze. In 
anii următori, de
vine toxicoman. 
Continuă să fure. 
Este trimis din 
nou la închisoare. 
De data aceasta 
pentru 10 ani. 
Aici i se pune în 
mină o broșură 
editată de Parti
dul național so
cialist alb. Ime
diat ce iese din 
închisoare se pre
zintă la sediul 
partidului, al că
rui membru fidel 
devine. După uci
derea de către un 
rival a predeceso
rului său, cunos
cutul neonazist 
George Rockwell, 

devine conducătorul partidului. Sin
gur se autodefinește „rasist de 
profesie" și mărturisește : „Ceea 
ce m-a condus spre partid este 
ura si numai ura". Broșurile, al că
ror autor este, proclamă scopurile 
Partidului național socialist alb : „Să 
creăm o Americă in întregime albă. 
Să ne debarasăm de maimuțele ne
gre care ne infectează străzile si 
școlile... A sosit timpul să acțio
năm !“ Alături de broșuri — afișe 
antisemite : „Sintem înconjurați din 
toate părțile de valurile unei rase 
impure ! Să boicotăm magazinele 
evreiești I Să nu cumpărăm decit 
din magazine ariene !“. Vecinul care 
m-a interpelat adineauri îmi arată 
două drapele noi-nouțe : „Ne-au so
sit azi dimineață din Germania oc
cidentală. Acolo sint magazine de 
unde poți cumpăra tot ce vrei" — 
înțelegind prin aceasta, firește, 
obiecte care amintesc de era nazistă.

De altfel, asemenea magazine se 
găsesc și in S.U.A. Personal, am vi
zitat un asemenea magazin într-un 
mic orășel, lă 25 de kilometri de San 
Francisco. în aparentă, oferă spre 
vinzare articole de camping. în rea
litate este însă un gigantic superma- 
gazin, unde se pot găsi arme de toa
te calibrele și de. toate tipurile, zvas
tici sub formă de broșe, de insigne, 
de pandantive, vulturi de fier, căști 
naziste, noi-nouțe și multe, multe 
altele.

între timp, sala în care mă aflu 
începe să se umple. Mă ciocnesc, 
fără șă vreau, de un tinăr pe al 
cărui tricou este imprimată inscrip
ția : „Nimic nu este mai plăcut pe 
lumea asta decit să incinerezi de viu 
un evreu !“ Te simți cuprins de o- 
roare. „Asa-i că e reușit tricoul meu? 
mă interpelează tînărul. Este o co
mandă specială".

La tribună urcă trei indivizi In 
uniformă militară nazistă și se așa- 
ză la masă. Primul orator este indi
vidul cu mustață, care mi se adresa
se cu puțin timp înainte. Povestește 
auditorilor că „Mein Kampf" este 
cartea sa de căpătii. O carte admira
bilă. din care se grăbește să dea am
ple citate. Asistenta aplaudă.

Al doilea orator este mic de sta
tură, cu înfățișare de șobolan. Atacă 

universitatea americană, ai cărei 
conducători, după cum spuneau ei. 
sînt putrezi pînă în măduva oaselor. 
„Trebuie să smulgem puterea din 
miinile acestor viermi. Să facem din 
fiecare universitate americană o lu
me nouă. întemeiată pe adevăratele 
valori ariene". Din nou explozie de 
aplauze.

AI treilea orator, înalt, masiv, cu 
fruntea pleșuvă, vorbește rapid, cu 
o voce surdă. îmi vine din ce în ce 
mai greu să ascult : „Trăim într-o pe
rioadă critică... Există un singur mij
loc de a lupta împotriva evreilor. Să 
ridicăm sus steagul cu zvastică... Să-i 
stopăm pe paraziții evrei...". Sala pal
pită. „Victoria albilor — strigă ora
torul. Nu este nimeni altul decît 
Allen Vincent, conducătorul naziști
lor americani. „Victoria albilor !“ — 
urlă sala în delir. îmi spun în sinea 
mea : „Nu este adevărat. Nu poate 
fi adevărat ! Asemenea lucruri nu se 
întimplă decît in filme proaste". Din 
păcate este însă o tragică realitate. 
Aici nu răzbate nici unul din strigă
tele milioanelor de victime de la 
Auschwitz, Ravensbriick sau Da
chau... Lumina se stinge. Răsună un 
strigăt scurt : „Toată lumea în pi
cioare !“ Se aud primele măsuri ale 
cintecului nazist „Heute marchier 
wir" (astăzi mărșăluim împreună). 
Sub imensa fotografie a lui Hitler, 
izbucnește o flacără dintr-un vas de 
cupru. în sala învăluită de întuneric, 
toți cei prezenti. cu brațul drept în
tins, cu privirile demente, urlă :„Heil 
Hitler !“.

După o pauză. în care s-a servit 
cina, udată copios cu bere bavareză, 
urmează prezentarea filmului „Rei- 
chul din California". Pe ecran, o fe
ricită mamă americană ornează, sub 
ochii plini de interes ai copiilor .săi, 
un uriaș tort. „Acum puteți să-1 pri
viți...". Prim plan : glazura tortului 
care înfățișează drapelul nazist. Fon
dul — de culoarea singelui și zvastica
— neagră. Copiii bat din palme de 
bucurie. Participanții la „seara ba
vareză". de asemenea. Toți cei din 
sală freamătă de entuziasm. Pentru 
a turna acest film, autorii săi — Wal
ter F. Parkes și Keith F. Critchlow
— care l-au conceput, de fapt, ca o 
peliculă de demascare a activităților 

naziste în S.U.A., au petrecut timp de 
18 luni în intimitatea naziștilor din 
California, au participat la reuniuni
le lor, i-au urmărit cum trăiesc la ei 
acasă. O scenă aproape imposibil de 
suportat : doi copii dansînd. sub pri
virea înduioșată a părinților, în ju
rul unui cap de mort cu casca nazis
tă și scandînd cu glasurile lor sub
țiri : „Hitler va reveni".

Simt cum îmi vîjiie capul. Poate 
tot ceea ce văd, toată această „seară 
bavareză" nu este decît un coșmar. 
Dar nu, nu este așa. Brusc, cineva 
îmi strigă în ureche : „Frumos film, 
ce zici ?“. Este cel care mi se adre
sase Ia început. Ochii îi lucesc fre
netic : „Partidul nostru devine din ce 
în ce mai puternic. Pentru că aici, 
la noi, trebuie s-o spunem deschis, 
este țara libertății !“.

Fuhrerul 
neonaziștilor 
americani

Fiihrerul neonaziștilor ameri
cani, Allen Vincent, în uniforma 
sa cu insignele SS. Astfel de 
imagini revoltătoare dau naș
tere, în mod firesc, între
bării : oare s-au uitat lecțiile 

trecutului ?
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